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Šiame 
numeryje: 
Prasidėjo antrasis 
Čikagos lietuvių 
krepšinio lygos 
čempionatas. Jaun imo 
salės klausimas d a r 
neišspręstas. 

2 psl. 

Ar „vaivorykštė" j au 
nubluko? Žygiui \ 
Vilnių — 65 metai. 

3 psl. 

Atgiję vekseliai kelia 
ir baimę, ir pagarbą. 

4 psl. 

Su arch. Edmundu 
Arbu atsisveikinant. 
Sprendžiamas Dariaus 
ir Girėno mauzoliejaus 
likimas. 

5 psl. 

Keturi Lietuvių fondo 
projektai. Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos. 
Proanūkės šaknys 
Lietuvoje. Vėlinių 
iškilmės Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

6 psl. 

Sportas 
* Ketvi r tadienį a t idėtose 

Lietuvos p i rmosios futbolo 
lygos čempionato rungtynėse 
Kauno „Kauno jėgeriai" sve
čiuose 3:1 nugalėjo „Mažeikių" 
komandą ir užsitikrino mažuo
sius sidabro medalius. Trečioje 
vietoje su 61 tašku lieka 
Kėdainių „Nevėžis". 

* Lietuvos regbio čem
piono titulą l ikus dv iem ra
tams apgynė Šiaulių „Vairo" 
komanda. Tai paaiškėjo po to, 
kai „Vairas" rezultatu 29:0 nu
galėjo į pirmenybių medalius 
nepretendavusią Šiaulių „Sal
dą". 

* Tarptautinės šiuolaiki
nės penkiakovės s ą jungos 
(UIPM) paskelbtoje geriau
sių sportininkų vertinimo len
telėje pirmąją vietą susigrąžino 
planetos taurės savininkas bei 
Europos čempionas lietuvis Ed
vinas Krungolcas. Lietuvos 
sportininkas turi 175 įskaiti
nius taškus. Pirmąją vietą pra
rado vbei į antrąją nukrito pa
saulio čempionas bei Atėnų 
olimpinių žaidynių sidabro me
dalininkas Andrejus Zadne-
provskis (170 tšk.). 

* Trečiadieni Brazilijos 
futbolo čempionato rungty
nėse tarp „Sao Paulo" ir „Sao 
Caetano" komandų mirė 30-me-
tis svečių komandos gynėjas 
Serginho. Sustojus širdžiai, an
trojo kėlinio 14-ą minutę futbo
lininkas stabtelėjo ir griuvo ant 
stadiono vejos. 

Naujausios 
žinios 

* Konservatoriai įšaldo 
savo dalyvavimą derybose 
dėl „vaivorykštės'" koalicijos. 

* Baltarusijos opozicijos 
atstovai nesulaukė S e i m o 
nutarimo. 

* Lietuvos teisės univer
sitetas bus pervadintas teisi
ninko Mykolo Riomerio vardu. 

* Su Lietuvos vadovais iš 
Romos parskris ir šv Kazi
miero portretas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.705 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Socialdemokratai, socialliberalai ir Darbo partija susitarė H- Žukauskas 
nusigręžė nuo 

liberalų 
demokratų 

Premjeras Algirdas Brazauskas ir Darbo partijos vadovas Viktoras Uspas-
kichas sveikina sprendimą dėl derybų pradžios. 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 
— Kairiųjų Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP), Nau
josios sąjungos (socialliberalų) 
ir populistinės Darbo partijos 
atstovai ketvirtadienio popietę 

nusprendė pradėti derybas dėl 
valdančiosios koalicijos būsima
jame Seime ir Vyriausybėje for
mavimo. 

Socialdemokrato Gedimino 
Kirkilo, socialliberalo Antano 

Valionio ir DP atstovo Žilvino 
Padaigos pasirašytame susi ta
rime teigiama, kad siekdamos 
užtikrinti Lietuvos vidaus i r už
sienio politikos tęs t inumą bei 
stabilumą valstybėje, gerbda
mos rinkėjų valią, partijos susi
tarė pradėti derybas dėl ben
dros koalicijos sudarymo i r ben
dro darbo Seime ir Vyriausybė
je. Partijų atstovai su ta rė suda
ryti darbo grupę programinėms 
nuostatoms derinti. 

Prie derybų kviečiamos pri
sijungti opozicinė vidurio-deši-
nioji Liberalų ir centro sąjunga 
(LCS) ir vidurio kairioji Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjunga (VNDPS). 

Liberalcentristai pare iškė , 
jog su Darbo partija j iems nepa
keliui. 

„Liberalų ir centro sąjunga 
jokiomis sąlygomis neis į koali
ciją, kurioje būtų Darbo part i
ja", ketvirtadienį sakė Liberalų 

ir centro frakcijos Seime seniū
nas Eligijus Masiulis. 

Ž. Padaiga žurnalis tams sa
kė, jog Darbo partijai priimtina 
socialdemokratų vadovo Algirdo 
Brazausko kandidatūra į prem
jero postą ir socialliberalų pir
mininko Artūro Paulausko — į 
Seimo pirmininko pareigas. 

Sis sus i tar imas pasirašytas 
nepaisant to, jog trečiadienį so
cialdemokratai, socialliberalai, 
l iberalcentristai i r konservato
riai pasirašė susitarimą pradėti 
derybas dėl „vaivorykštės" ko
alicijos formavimo ir net skelbė 
apie derybų pažangą. 

Trečiadienį konservatorių 
derybininkai pareiškė pasi
t rauks iantys iš derybų dėl koa
licijos, jei kairieji ves derybas su 
kitomis partijomis. 

Komentuodamas žinią apie 
kairiųjų ir Darbo partijos susi
tarimą, Tėvynės sąjungos va
dovas Andrius Kubilius teigė, 

jog „tokiu būdu torpeduojamos 
derybos dėl 'vaivorykštės' koali
cijos sudarymo". 

„Nebelieka vertybinio pa
grindo — neleisti populistų į 
valdžią. Tėvynės sąjunga nebe
gali dalyvauti derybose, jeigu 
nelieka bendro tikslo", sakė A. 
Kubilius. 

Liberalų ir centro sąjunga 
pareiškė apgailestaujanti, „kad 
aukščiau valstybės reikalų iš
kelti siauri partiniai interesai ir 
asmeninės ambicijos gali lemti 
derybų dėl 'vaivorykštės' koali
cijos sudarymo Seime žlugimą". 

„Prieš rinkimus ir socialde
mokratai, ir konservatoriai tvir
tino siekiantys bendro tikslo — 
užtikrinti stabilumą valstybėje. 
Tačiau atėjus laikui sprendi
mais patvirtinti žodžius, aiškė
ja, kad partijoms stinga politi
nės kultūros ir atsakomybės 
prieš rinkėjus", sakė liberalcen-
tristų vadovas Artūras Zuokas. 

Dalia 
Grybauskaitė 

dėl savo 
portfelio rami 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 
— Europos Komisijos (EK) va
dovui trečiadienį paprašius ati
dėti balsavimą Europos Parla
mente (EP) dėl jo komandos pa
tvirtinimo, Lietuvos į EK de
leguota buvusi finansų minis
trė Dalia Grybauskaitė atmetė 
nuogąstavimus, kad ji gali ne
tekti įtakingo posto. 

Pareigūnė yra įsitikinusi, 
jog Jose Manuel Barroso nus
prendus perskirstyti portfelius, 
ji išsaugos biudžeto komisaro 
postą. 

„Nesu gavusi pastabų ar 
sulaukusi neigiamo vertinimo 
iš jokios politinės grupės Euro
pos Parlamente. Todėl nematau 
priežasčių, dėl kurių turėčiau 
netekti biudžeto komisaro port
felio", dienraščiui „Lietuvos ry
tas" sakė D. Grybauskaitė. 

Pasak D. Grybauskaitės, 
geriau atidėti balsavimą nei 
laimėti jį 3-5 balsų persvara. 

Pareigūnės nuomone, šito
kia menka persvara reikštų, jog 
nuo pat pirmos dienos tarp 
Europos Komisijos ir Europos 
Parlamento tvyrotų krizės še
šėlis. 

Okio augimas 
lėtėja 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 
— Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) trečiąjį šių 
metų ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu 2003-ųjų laikotarpiu, 
išaugo 6 proc., o per devynis 
mėnesius — 6.7 proc., pranešė 
Statistikos departamentas. 

„Tai neblogas rodiklis, bet 
akivaizdu, kad tam tikri ūkio 
sektoriai šiemet funkcionuoja 
prasčiau nei pernai. Yra tam 
tikro pramonės pardavimų, 
prekybos augimo sulėtėjimo, 
transporto sektoriaus rezulta
tai prastoki", sakė banko 
„Nord/LB Lietuva" prezidento 
patarėjas Vadimas Titarenka. 

Anot jo, didžiausia proble
ma ir mažesnius BVP augimo 
tempus lėmusi priežastis išlie
ka darbo jėgos trūkumas. 

Mažmeninės prekybos duo
menys rodo ypač spartų ilgalai
kio vartojimo prekių apyvartos 
didėjimą. Žmonės daugiau per
ka baldų, radijo prekių, kom
piuterių, buities prekių ir sąly
ginai mažiau — maisto, kuriam 
skiriama išlaidų dalis ir toliau 
turėtų mažėti. Tačiau maistas 
perkamas kokybiškesnis. 

Transporto žiede šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas (v) bei Nyderlandų 
Karalystes nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Pim Dumore (k) pristatė akciją, kurios metu minėtame žie
de buvo pasodinta 10,000 tulpių Svogūnėlių. Mykolo Ambrazo fELTA; nuotr 

Liberaldemokratui Seimo 
durys gali užsiverti 

Vilnius, spalio 27 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos teismas 
ketvirtadienį atmetė Liberalde-
mokratų partijos vadovo Valen
tino Mazuronio skundą dėl bau
dos, kurią gavo už Seimo pir
mininko Artūro Paulausko ap
šmeižimą. 

Teismas paliko galioti Vil
niaus miesto 2-ojo apylinkės 
teismo nuosprendį, kuriuo jis 
pripažintas kaltu ir gavo 5,000 
litų baudą. 

V. Mazuronis pagal Rolando 
Pakso koalicijos „Už tvarką ir 
teisingumą" sąrašą yra išrink
tas į naująjį Seimą, tačiau teis

tumas gali jam sutrukdyti duoti 
priesaiką ir gauti Seimo nario 
mandatą. 

Vyriausiosios r inkimų ko
misijos p i rmin inkas Zenonas 
Vaigauskas teigė, kad V. Mazu
ronio klausimą komisija svars
tys ketvirtadienį. 

„Kyla klausimas, a r Konsti
tucinio Teismo pirmininkas ga
lės priimti šio žmogaus priesai
ką", sake Z. Vaigauskas. 

V. Mazuronis teigė teismo 
sprendimą apskųsiąs Aukščiau
siajam teismui a rba t ies ia i 
Žmogaus teisių teismui S t ras -
bourg. 

į Š l f e # ^ r t w - -

stebėjo visiška Menulio užtemimą, panardinusį Mėnulį vario raudonio ža
roje ir suteikusi galimybę mokslininkams tirti Žemės atmosferą. Užtemi
mą buvo galima matyti be teleskopų ar specialių akinių. Nuotr.: Menulis, 
prieš pat užtemimą nufotografuotas iš Long Island. į rytus nuo New York. 

EPA-F.LTA nuotr 

Seimas vėl 
siekia įteisinti 
„naminukės" 

gamybą 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 

— Seimas ketvirtadienį po pa
teikimo pri tarė Alkoholio kon
trolės įstatymo pataisai, kuria 
siūloma namų gamybos alkoho
linius gėrimus leisti gaminti tik 
tiems ūkininkams, kurių ūkis 
bus registruotas ir kurie teiks 
kaimo turizmo paslaugas. 

Už t a i , kad Seimas vėl 
svarstytų „samanės" įteisinimą 
numatančią įstatymo pataisą, 
kurią parengė Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas socialli
beralas Gintautas Kniukšta ir 
Ekonomikos komiteto narys li-
beralcentr is tas Saulius Lape
nas balsavo 32 parlamentarai , 
prieš — 17, o susilaikė 9. Kartu 
nuspręsta kreiptis į Vyriausybe 
jos išvados dėl minėto projekto. 

..Jeigu griežti policijos rei
dai nepadeda tramdyti nelega
lios ' samanės ' prekybos, reikia 
ieškoti kitų kelių, kaip kitaip 
kontroliuoti stiprių namų ga
mybos alkoholinių gėrimų ga
mybą ir realizaciją", sakė G. 
Kniukšta. 

Pasak jo, ūkininkai galėtų 
iš savo ūkyje išaugintos pertek
linės a r įsigytos iš kitų ūkinin
kų žaliavos, gaminti namų ga
mybos alkoholinius gėrimus, 
kurių t ū r i n ė etilo alkoholio 
koncentracija neviršytų 50 pro
centų. 

Dabar Lietuvoje draudžia
ma gaminti namų gamybos al
koholinius gėr imus, išskyrus 
asmeniniam ir Šeimos naudoji
mui. 

Japonijoje 
at idarytas 

pirmasis 
garbės 

konsulatas 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 

— Japonijoje atidarytas pirma
sis Lietuvos garbės konsulatas 
— jis įsikūrė Saporo mieste, 
Hokaido saloje. 

Pirmuoju Lietuvos garbės 
konsulu tapo verslininkas Hi-
dekatsu Fuji, kuriam ketvirta
dienį Lietuvos ambasadorius 
Japonijoje Algirdas Kudzys ofi
cialiai įteikė užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio įga
liojamuosius raštus. 

H. Fuji yra vienas įtakin
giausių Hokaido prefektūros 
verslininkų, statybos ir nekil
nojamo turto valdymo bendro
vės „Fuji Building" preziden
tas , Saporo pramonės ir preky
bos rūmų pirmininkas. 

Konsulato atidarymo proga 
surengtame priėmime dalyva
vo Japonijos ir Lietuvos parla
mentarai, kiti svečiai. 

Vilnius, spalio 28 d. 
(ELTA) — Naujojo Seimo Libe
ralų demokratų partijos frakci
joje — pirmieji nuostoliai. Iš 
frakcijos nutarė pasitraukti pa
šalinto prezidento Rolando 
Pakso bendražygis Henrikas 
Žukauskas. 

I Seimą pagal partijos są
rašą išriktas H. Žukauskas nu
sprendė tapti Darbo partijos 
frakcijos nariu. Kol kas politi
kas neketina atsisakyti narys
tės Liberalų demokratų partijo
je, rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

H. Žukauskas po Seimo rin
kimų sustabdė savo įgaliojimus 
ir ragina partijos vadovybę at
sistatydinti dėl pralaimėtų rin
kimų. „Po pralaimėtų rinkimų 
partijos vadovybė turėtų atsis
tatydinti, o partija apsvarstyti 
savo tolimesnę strategiją", sakė 
H. Žukauskas. 

Pats H. Žukauskas teigė 
sustabdęs savo įgaliojimus par
tijos pirmininko pirmojo pava
duotojo poste iki partijos kon
greso, kurio datą turėtų nusta
tyti ketvirtadienį šaukiama 
LDP taryba. 

LDP pirmininkas Valenti
nas Mazuronis mano, jog kon
gresas gali būti surengtas gruo
džio pradžioje. 

„Aš asmeniškai manau, 
kad partijai turi vadovauti Ro
landas Paksas. Jeigu jis išreikš 
tokį norą, aš atsistatydinsiu ir 
nesieksiu partijos pirmininko 
posto", sakė V. Mazuronis. 

Koaliciją su Lietuvos liau
dies sąjunga „Už teisingą Lie
tuvą" sudariusi LDP rinkimuo
se iškovojo 10 iš 141 mandato, 
tačiau jos frakcija Seime gali 
turėti dar mažiau narių. 

H. Žukauskas patvirtino 
ketinantis prisijungti prie Dar
bo partijos frakcijos. 

Pagal Darbo partijos kandi
datų sąrašą į Seimą išrinkti ke
li dabartinės Liberaldemokra-
tų frakcijos nariai — Jonas 
Lionginas ir Pranas Vilkas. 

Seimas pritarė R. Šukio 
komisijos išvadoms 

Raimondas Šukys Eltos nuotr 

Vilnius, spalio 28 d 
(ELTA) — Seimas ketvirtadienį 
bendru sutarimu pritarė gali
mą teisėsaugininkų politikavi
mą ir piktnaudžiavimą tyrusios 
laikinosios komisijos išvadoms. 
Balsavimas dėl liberalcentristo 
Raimondo Šukio vadovaujamos 
komisijos išvadų ir pasiūlymų 
plenariniame posėdyje užtruko 
vos porą minučių. 

Komisija ilgiau nei mėnesį 
užtrukusio tyrimo išvadoje nu
tarė, jog kai kurie teisėsaugos 
pareigūnai politikavo ir pikt
naudžiavo vykdydami savo pa
reigas. 

Anot komisijos narių, teisė
saugos pareigūnų dalyvavimo 
politinėje veikloje samprata ir 
apribojimai nėra tinkamai api

brėžti. Todėl teisėsaugos insti
tucijų vadovai ir atskiri parei
gūnai, motyvuodami informaci
jos apie darbo rezultatus patei
kimo visuomenei būtinybe, ne
leistinai dalyvauja politinėje 
veikloje. 

Operatyvinės veiklos įsta
tyme įtvirt intas šios veiklos 
kontrolės koordinavimo ir prie
žiūros mechanizmas esą neuž
tikrina, kad operatyvininkai 
nepažeistų teises aktų rei
kalavimų ir Konstitucijoje bei 
tarptautiniuose dokumentuose 
įtvirtintų visuotinai pripažintų 
žmogaus teisių. 

Kaip pažymima išvadoje, 
prokuratūros pareigūnai ir 
teismai dažniausiai formaliai 
žiūn į operatyvinių veiksmų 
leidimą. Operatyvinė veikla 
prieš asmenis vykdoma nepa
grįstai ilgą laiką, nepradedant 
ikiteisminio tyrimo pagal Bau
džiamojo proceso kodekso rei
kalavimus. Be to, operatyvinė 
informacija apie privatų as
mens gyvenimą, pabaigus tyri
mą, dažniausiai nėra sunaiki
nama ir apie tai neinformuoja
mi sankcijas išdavę pareigūnai. 

Komisijos nariai siūlo už
tikrinti operatyvinės veiklos 
subjektų parlamentinę kontro
lę, paragino apriboti teisėsau
gos pareigūnams galimybes da
lyvauti politinėje veikloje. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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ANTRASIS ČIKAGOS LIETUVIŲ 
LYGOS ČEMPIONATAS 

PRASIDĖJO 
ALGIRDAS I. VITKAUSKAS 

Jo didenybė Laikas t a ip 
skuba, kad nespėji dairytis: ko 
užvakar laukei, vakar — įvyko, 
o šiandieną — jau tapo istorija. 
O ryt — skubėk į kitą renginį ir 
džiaukis j au naujais veidais, 
naujais rezultatais, nauja išei
vijos kul tūr ingo poilsio — 
sportinio darbo pergale. 

Lemonto miesto Sporto ir 
poilsio centre prasidėjo Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos antra
sis čempionatas. 

Pernai susikūrusi Čikagos 
lietuvių krepšinio lyga — 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvenančioje lietuvių išeivijoje 
buvo iš tikro netikėtas ir drąsus 
naujųjų Lietuvos išeivių spor
tinio aktyvumo reiškinys. To 
Amerikos lietuvių tarpe iš tikro 
dar nebuvo. Net Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas (labai 
didelis krepšinio gerbėjas) sura
do savo labai užimtame darbo 
tvarkaraštyje laiko ir dalyvavo 
pirmojo čempionato atidarymo 
ir uždarymo ceremonijose, tuo 
dar labiau paryškindamas šio 

naujojo išeivijoje sportinio 
reiškinio svarbą bei reikšmę 
išeivijos lietuvių sportiniam ir 
kul tūr iniam gyvenimui, lietu
vybės puoselėjimui. 

Pernai net keturis mėne
sius trukusiose, labai įdomiose 
ir t ikrai aukšto lygio krepšinio 
čempionato varžybose dalyvavo 
dešimt komandų, sukur tų iš 
geriausių krepšininkų, atvyku
sių iš beveik visų Lietuvos 
Respublikos apskričių bei krep-
šininkiškiausių rajonų. Pirmai
siais Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos čempionais tapo Alytaus 
atstovai. Antrais liko, taip pat 
demonst ravę labai gražų ir 
meistrišką krepšinį — radvi
liškiečiai. Pirmajame ČLK lygos 
čempionate dalyvavo per tris su 
puse tūkstančio žiūrovų. 

Ir kas maloniausia, kad 
žiūrovų tarpe 99 procentai — 
naujai atvykusiųjų lietuvių — 
krepšininkų šeimos su vaiku
čiais, ir su pulkais taip pat jau
nalietuvių savųjų draugų. Pra
dėjo kurt is komandų gerbėjų 
klubai — dar viena maloni nau
jove. 

Šiandieninė Lietuva — tai 

krepšinio, sporto šalis. Ir tik dėl 
mūsų tautiečių skambių perga
lių Olimpinėse žaidynėse, 
esame žinomi visame pasaulyje. 

Liūdnoka, kad šiam bran
džiam lietuvių sporto renginiui 
per mažai skir ia dėmesio ir 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės, Lietuvių fondo vadovy
bė: nė vienas vadovų čia praėju
siais metais neapsilankė. Argi 
taip stiprinami ir kuriami ryšiai 
tarp jaunų ir naujųjų ateivių ir 
senbuvių? 

Gerbiamieji ir mielieji 
vyresnieji taut iečia i , nepasi
didžiuokite ir apsilankykite iš 
tikro labai įdomiose Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos antrojo 
čempionato varžybose, — patir
site daug įspūdžių (ko gero ne 
mažiau, kaip stebint Amerikos 
profesionalų krepšinį). Tai ge
riausia proga pamatyti savųjų 
anūkėlių ir ki tų tautiečių spor
tinį meistriškumą, pabendrauti 
su jaunimu — nusimesti kas
dienių rūpesčių naštą, ir kiek 
atjaunėti: juk teigiamos emo
cijos mus visuomet atgaivina, — 
taip tvirtina mūsų gydytojai ir 
psichologai. Tai vienas būdų 
atitrūkti nuo savo amžiaus 
kamuojančių problemų ir 
skausmų. 

Antrasis ČLK lygos 
čempionatas prasidėjo 

Keturiolika komandų išsi
rikiavo s ta r t in iame parade. 
Malonu buvo stebėti tokį gražų, 
aukšto sportinio meistriškumo 
lietuvių krepš ininkų būrį. 
Atidarymo ceremonijoje dalyva
vo ir Lietuvos Respublikos kon
sulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius, ir kun . Jaunius Kelp
šas, kaip dvasinis čempionato 
įkvėpėjas palaimino krepši-

r FUTBOLAS ČIKAGOJE 

JAU PENKTOSIOS 
„LITUANICOS" 

LYGIOSIOS 

Praėjusį sekmadienį, spalio 
24 d., „Lituanicos" futbolininkai 
dar labiau padidino lygiųjų 
skaičių. Sužaidę 0-0 su „Vi-
kings" komanda, dabar mū
siškiai gali pasididžiuoti savo
tišku rekordu — penkiomis 
taikiai sužaistomis rung
tynėmis šį sezoną. 

Žaidžiant namuose ir dar 
prieš ne itin stiprią vienuolikę, 
lietuviai šį kartą labai siekė 
pergalės ir ne vieno, o jau trijų 
taškų. Tačiau vėl laimė nebuvo 
mūsiškių pusėje. Nepaisan t , 
kad „Lituanicos" vyrai ilgą laiką 
spaudė ir grasino varžovų var
tams , tačiau įvarčio t a ip ir 
nepavyko įmušti, nors bent pora 
kartų atrodė, kad jis kris. 

Lietuvių var tus šį kar tą , 
negalint žaisti nuolatiniam var
t ininkui — Irmantui Ša tu i , 
saugojo Linas Jakovlevas, kuris 
šį sezoną yra įmušęs į varžovų 
vartus daugiausiai įvarčių. Be 

jo puolime neatsirado žmogaus, 
kuris sugebėtų pasižymėti. 

Tikrai liūdnai atrodė lietu
vių puolimas, kuris žaidė be 
jokio plano, o jį dar žlugdė cen
t ro puolėjas, kur is nelabai 
galėjo pabėgti. Žaidžiant tokiai 
sudėčiai, žinoma, sunku tikėtis 
bent minimalaus rezultatyvu
mo. Atrodo, kad jau pribrendo 
laikas ką nors daryti, norint, 
kad lietuvių komanda išsi
laikytų „major" divizijoje. 

Dabar beliko tik vienerios 
2004—2005 m. pirmojo rato pir-
menybinės rungtynės ir turimi 
8 taškai yra geriau negu pernai 
šiuo metu turė tas 5 t a škų 
krait is, tačiau dar vis kybo grės
mė dėl iškritimo į žemesnę 
diviziją. Žinoma, dar yra visas 
pavasario ra tas prieš akis . 
Tačiau, jeigu bus žaidžiama tik 
taip, kaip dabar, tai ir jis nieko 
gero negali žadėti. 

Paskutinės šio sezono rung
tynės bus žaidžiamos paskutinę 
šio mėnesio dieną — spalio 
31-ąją. Jų pradžia — 2 vai. p.p. 
Mūsiškių varžovas — „United 
Serbs" komanda, kuri taip pat 

yra pirmenybinės lentelės uode
gėlėje. Tad, normaliai žaidžiant, 
serbus įveikti neturėtų būti 
sunku. 0 trys taškai lietuviams 
labai praverstų. 

Beje, praėjusį sekmadienį 
pralaimėjimą patyrė JLegovijos" 
komanda (ją nugalėjo „Ma-
roons" 2-1) ir toliau su 4 taškais 
lieka paskutinėje vietoje. „So-
ckers" įveikusi „Eagles" 1-0, o 
„Schwaben" sužaidus lygiomis 
(1-1) su JLightning", „Sockers" 
dabar pirmauja „Major" divizijoje. 

E . Š. 

ŠEŠTADIENĮ 
„LITUANICOS" 

POKYLIS 

Šį šeštadienį, spalio 30 d., 
„Lituanicos" futbolo klubas ren
gia savo 54—ojo sezono pokylį 
PL centro didž. salėje, Lemonte. 
Čia bus trumpa oficialioji dalis, 
pasižymėjusių žaidėjų pager
bimas, vakarienė, šokiai bei 
kitokios staigmenos. Visi sporto 
mėgėjai yra kviečiami dalyvau
ti. 

n inku varžybas ir visiems 
palinkėjo Dievo palaimos, ir 
ČLKL generalinis rėmėjas ir 
direktorius, specialiai atvykęs 
iš Lietuvos Teisutis Matulevi
čius ir kitas šelpėjas Giedrius 
Memenąs ir, visų gerai pažįsta
mas krepšinio entuzias tas , 
t rener i s ir teisėjas Audr ius 
Matulevičius — šio čempionato 
vyriausias teisėjas. Sportinin
kus ir žiūrovus palinksmino Le
monto meno mokyklėlės, vado
vaujamos nenuilstančios entu
ziastės ir organizatorės Ligijos 
Tautkuvienės, mažosios šokė
jėlės: visus gražiai pasveikino 
„Kepurinės" šokiu, o daini
ninkės — gražiomis ir skambio
mis dainelėmis. Visus maloniai 
džiugino „Lituanicos" ir „Žalgi
rio" krepšinio mokyklų jaunųjų 
krepšininkų pasirodymas, atlie
kant įvairius ir gana sudėtingus 
krepšinio technikos elementus, 
—' auga gera pamaina vyres
niesiems ir tėveliams. 

Kas naujo ČLKL 
antrajame čempionate? 

Pirmoji naujiena: bus ne 
dešimt, o devynios jaun imo 
komandos: „Alytaus", „Radvi
liškio", „Kretingos", „Aukštaiti
jos", Panevėžio „Kalnapilio", 
Klaipėdos „Atlanto", Kauno 
„Stumbro", Kauno „Rambyno" ir 
„Šiaulių". ČLKL čempionato 
naujokai — kauniečių „Ramby
no" ir „Šiaulių" komandos. Jos 
pakeitė pirmame ČLKL čem
pionate dalyvavusias Vilniaus, 
„Tauro" krepšininkus. 

Antroji — bus senjorų 
grupė: vyresnieji — per 35 metų 
amžiaus krepšininkai susibūrė į 
penkias — „Kretingos", „Lokių" 
„Aukštaitijos", „Švyturio" ir 
„Lituanicos" senjorų komandas 

ir pareiškė norą dalyvauti pir
majame Čikagos lietuvių sen
jorų krepšinio čempionate. 

Trečioji: kiekvienoje ko
mandoje leista registruoti po 
vieną ki tataut į krepšininką, 
norint labiau populiarinti lietu
vių krepšinį Amerikos krepšinio 
mėgėjų tarpe. 

Pirmosios d ienos 
rezultatai: 

Kaip ir kiekvienose varžy
bose, būna sunki pradžia. 
Sakoma — reikia įsivažiuoti. Be 
to, po vasaros poilsio jautėsi 
komandų padrikumas, nesusi-
žaidimas. Kurie čempionatui 
rengėsi rimčiau, — jų ir žaidi
mas atnešė geresnius rezulta
tus. 

Pažymėtina graži „Radvi
liškio" komandos pergalė prieš 
pirmuosius ČLKL čempionus — 
„Alytų" 54:49. 

Varžybų debiutantai „Šiau
lių" krepšininkai , nesunkiai 
pasiekė pirmąją pergalę, įveik
dami „Rambyno" komandą 
58:37. 

„Aukštaitija" įveikė „Stumb
rą" 58:43. 

Senjorų grupėje „Lituani
cos" krepšininkai įveikė „Lo
kius" 55:31. Čia norėtųsi pa
sidžiaugti, kad „Lituanicos" 
komandoje, sudarytoje iš 
Amerikoje gimusiųjų lietuvių, 
sėkmingai žaidė ir vienas di
džiausių krepšinio entuziastų 
bei organizatorių, Čikagos lietu
vių krepšinio lygos, „Lituanicos" 
klubo pirmininkas ir naujosios 
sporto salės statybos iniciato
rius Lemonte — dr. Donatas 
Siliūnas. „Aukštaitijos" senjorai 
buvo pajėgesni už „Švyturio" 
bendraamžius 41:32. 

JAUNIMO SALES KLAUSIMAS DAR 
NEIŠSPRĘSTAS 

Praėjusį šeštadienį PL cen
tre Lemonte vykęs balsavimas 
dėl naujos sporto salėsjaunimui 
statybos prie šio centro, nebuvo 
išspręstas. Nepaisant , kad 
nemaža balsų persvara — 3,400 
prieš 2,300 laimėjo s tatybos 
šalininkai, balsavimas buvo pri
pažintas neteisėtu, nes ras ta 
500 balsų daugiau negu jų 
galėjo būti. Nors tie balsai 
negalėjo nulemti rinkimų rezul
tatų į priešingą pusę, tačiau 
nutar ta šiuos rinkimus laikyti 
negaliojančiais ir juos pravesti 

tokia sistema, kad nebūtų 
įmanoma balsų suklastoti. 

Apskritai šis susirinkimas 
labai ilgai užsitęsė, nes opozici
ja nemažai „darbavosi", norė
dama apsunkinti jo pravedimą. 
Tačiau, išskyrus balsavimo 
anuliavimą, priešininkai nieke 
nepasiekė, nes po jo ir iki šiolei 
buvę abejingi statybos planui, 
kai kurie žmonės pakeitė savo 
nuomonę ir pr is is ta tė su 
aukomis. 

E. Š. 

TARPTAUTINES FUTBOLO RUNGTYNES 

VILNIAUS „ŽALGIRIO" STADIONE 

NEGALI VYKTI 
Spalio 26 d. Lietuvos futbo

lo federacijos (LFF) generalinis 
direktorius Jul ius Kvedaras 
gavo oficialų raštą iš FIFA sta
dionų ir saugos direktoriaus 
Vvalterio Gaggo, kuriame teigia
ma, jog Vilniaus „Žalgirio" sta
dione tarptautinės rungtynės 
negali būti vykdomos. 

Tokią išvadą FIFA padarė 
po ataskaitos, kurią pa te ikė 
FIFA viršininkas, spalio 13 
dieną stebėjęs Lietuvos ir 
Ispanijos rungtynes (0:0) 
Vilniuje bei įvertinęs „Žalgirio" 
stadiono būklę. 

„Pirmiausiai, sveikiname 
Lietuvą su geru rezultatu rung
tynėse su Ispanijos nacionaline 
futbolo rinktine. Tuo pačiu 
tur iu jus informuoti, jog 
viršininkas, stebėjęs šias rung
tynes informavo FIFA, jog šiuo 
metu .Žalgirio" stadionas turi 
daug trūkumų", — teigiama W. 
Gaggo rašte. Pasak FIFA sta
dionų ir saugos direktoriaus. 

stadionas Vilniuje neat i t inka 
saugos reikalavimų, higienos 
standartų, o arenos infrastruk
tūra neleidžia organizuoti joje 
tarptautinio lygio rungtynių. 
FIFA pageidauja iki lapkričio 
10 dienos sulaukt i LFF 
nuostatų raštu dėl „Žalgirio" 
stadiono bei esančios problemos 
sprendimo var iantų . „Mano 
kreipimusis į valdžią daug kas 
kritikuoja, sakydami, kad sta
dionais turi rūpintis pati fe
deracija. Tačiau žinom, kad taip 
nėra — reikalinga čia ir 
Vyriausybės ranka. Šiuo metu 
net vyksta derybos su 
kaimyninių valstybių federaci
jomis, kurių prašome leisti 
Lietuvai sužaisti oficialias 
rungtynes. Kol kas tik Latvijos 
futbolo federacija davė teigiamą 
atsakymą", — LFF svetainė 
internete cituoja J . Kvedaro 
žodžius. 

(BNS) 
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ATVYKO SUSIPAŽINTI SU LIETUVIŲ 

DŽIAUGSMAIS IR RŪPESČIAIS 

Tarptautinės šiuolaikinės 
penkiakovės sąjungos (LTPM) 
prezidentas ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto (IOC) narys 
vokietis — Klaus Schormann 
spalio 20 d. atvyko į Lietuvą 
susipažinti su vienu šios sporto 
šakos vadovu, lietuvių, džiaugs
mais ir rūpesčiais. UIPM va
dovą domina ir nacionalinės 
federacijos veikla, ir sporti
ninkų kasdienybė, jų treni
ruočių sąlygos. 

Lankydamasis Lietuvos 
tautiniame olimpiniame komi
tete (LTOK), garbės svečių kny
goje jis įrašė nuoširdžiausius 
linkėjimus lietuviams ir buvo 
apdovanotas LTOK .Olimpine 
žvaigžde". „Tai mūsų padėka už 
tą didelį darbą, kurį atlikote 
šiuolaikinės penkiakovės la
bui", — sakė LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas. 

Jis išreiškė įsitikinimą, kad 
šiuolaikinė penkiakovė dėl savo 
glaudžių ryšių su šiuolaikinių 
olimpinių žaidynių iniciatoriu
mi Pierre de Coubertin yra 
verta ypatingo statuso olim
pinių žaidynių programoje ir 
klausimas apie jos pašalinimą 
iš žaidynių programos daugiau 
neiškils. „Pernai aš išties buvau 
labai užsiėmęs mūsų sporto 
šakos saugojimu, todėl negalė
jau atvykti į Lietuvą, nors ir 
žadėjau", — sakė UIPM va

dovas. Jis akcentavo, jog kiek
vienoje šią sporto šaką puoselė
jančioje šalyje šiuolaikinė pen
kiakovė turi dvi būstines — 
nacionalinės federacijos ir olim
pinio komiteto, nes būtent olim
pinių komitetų palaikymas pa
dėjo ją išsaugoti žaidynių pro
gramoje. 

K. Schormann apsilanky
mas Lietuvoje yra ir priešrinki
minis, nes netrukus vykstan
čiuose LTPM prezidento rinki
muose jis sieks naujos ketverių 
metų kadencijos. Tiesa, konku
rentų vokietis neturi, nes Juan 
Antonio Samaranch jaunesny
sis lieka viceprezidento parei
gose. „Mano mintyse jau nauja
sis keturmetis, nauji darbai", — 
sakė Shormann apie būsimąją 
veiklą, pažymėjęs, jog daug 
dėmesio bus skirta biatlono plė
tojimui. 

Beje, LTPM prezidento 
sprendimu, prieš porą dienų 
olimpinis vicečempionas Andre
jus Zadneprovskis gavo „Euros-
port" kanalo skirtą „SportStar" 
apdovanojimą kaip geriausias 
savo sporto šakos atstovas. „Kai 
manęs klausė, kodėl mes nomi
navome ne olimpinį čempioną, o 
vicečempioną ir pasaulio čem
pioną, aš atsakiau, kad jis dar 
taps olimpiniu čempionu", — 
sakė UIPM prezidentas. 

(Elta) 

SU D. KASPARAIČIU DERASI KAZANĖS „AK BARS' 

„Li tuan icos* ir „Vikinge' 
šiai kovoja oV! kamuo l io 

M d I>'nv>nte T o m a s Mačiulis :r M i n d a u g a s P i l ami . ) n.ir 

Arvydo Ž i r g u l i o n u o t r a u k a 

Rusijos ledo ritulio superly-
g(M klubas Kazanės „Ak Bars" 
paskelbė vedantis derybas su 
Lietuvos ledo ri tul ininku 
Darium: Kasparaičiu Jei jos 

sikrnmsros. lietuvis prisi h 

jungs prie komandos lapkričio 
mėnesį. 

Anksčiau buvo skelbta, jog 
D. Kasparait is gali atsidurt i 
Omsko „Avangard" komandoje, 
tačiau klubas paneigė žinias 

apie derybas. 
Lietuvis, kuriam spalio 

16-ąją sukako 32 metai, šiuo 
metu negali atstovauti savo 
klubui „New York Rangers" dėl 
Nacionalinėje ledo ritulio lygoje 

(NHL) besitęsiančio lokauto. 
Rusijos superlygos varžy

bose Kazanės klubas šiuo metu 
žengia šeštas, surinkęs 28 
taškus po 19 rungtynių. 

(ELTA) 
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1939 m. rugsėjo 1 d. pra
sidėjo karo veiksmai t a rp Vo
kietijos ir Lenkijos. Į šį karo 
sūkurį netrukus įsijungė sovie
tinė Rusija (kaip sąjunginin
kė), kuri, pasinaudodama Len
kijos bejėgiškumu šiame kare, 
nesutikdama jokio pasipriešini
mo, užima lenkų okupuotas te
ritorijas Ukrainoje, Gudijoje, o 
rugsėjo 19 d. bolševikai užima 
ir Vilniaus kraštą. Rugsėjo 21 
d. sovietinė kariuomenė dauge
lyje vietų pasiekė adminis
tracijos liniją. Sovietų kariuo
menės atstovai visur pareiškė, 
kad gerbs Lietuvos neut ra
lumą. 

Spalio 2 d. Lietuvos užsie
nio reikalų ministras J . Urbšys 
gavo sovietinio užsienio reikalų 
l iaudies komisaro Molotovo 
telegramą, kviečiančią atvykti 
svarbiam pasitarimui. Spalio 3 
d. J . Urbšys, lydimas dr. L. 
N a t k a u s ir kitų užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnų, 
išskrido į Maskvą. Šio posėdžio 
me tu Sta l inas pas isakė dėl 
Vilniaus miesto ir kraš to 
grąžinimo Lietuvai, tačiau iš
dėstė savo reikalavimus — 
Lietuva tur i pas i rašy t i t r is 
su ta r t i s : pirmą sutar t į dėl 
Vilniaus miesto ir krašto grą
žinimo Lietuvai, antrą - savi
tarpinės pagalbos sutart į (pa
gal ją į Lietuvą buvo įleistos 
sovietinės kar inės įgulos) ir 
trečią - sutartį dėl atitinkamos 
teritorijos perleidimo Vokietijai 
(vokiečiams buvo perduotos kai 
kurios Užnemunės vietovės). 
Lietuvos Ministrų kabinetui 
pri tarus, 1939 m. spalio 10 d. 
šios sutartys buvo pasirašytos. 

Jau rytojaus dieną Kaune 
įvyko visuomeninės mani
festacijos Vilniaus atgavimo 
proga, pradėtos rinkti aukos, 
įsteigti įvairūs fondai ir organi
zacijos. Spalio 14 d. Lietuvos ir 
SSRS sutartys buvo patvirtin
tos Lietuvos Seime. Prasidėjo 
kraš to perdavimo—perėmimo 
darbai , derinami abipusiai 
veiksmai, patikslinami žemė
lapiai ir kt. Lietuvos karių su
t ikimui ruošėsi ir Vilniaus 
miesto bei krašto gyventojai, 
mies tas puošėsi vainikais , 
gėlėmis, trispalvėmis, herbais. 

1939 m. spalio 27 d., 9 vai. 
ryto, mūsų kariuomenė pradėjo 
visų laukiamą ir išsvajotą žygį į 
Lietuvos sostinę. Lietuvos kariuo
menės vadovybė sudarė spe
cialų karinį junginį, pavadin
dama jį „Vilniaus rinktine", 
kurioje 1-mas pėstininkų DLK 
Gedimino pulkas buvo pagrindi
nės žygio voros branduoliu. Si 
pagrindinė rinktinės vora buvo 
sustiprinta viena 1-mo artile
rijos pulko grupe, viena kuopa 
ir kt. pagelbiniais daliniais. 

Lietuvos karius su gėlėmis 
ir džiaugsmo šūkiais pasitiko 
minios žmonių jau prie pat 
buvusios demarkacinės linijos. 
Visų karių šautuvus merginos 
papuošė rūtomis. Už Širvintų, 
prie pat buvusios demarkacines 
linijos, kariuomenės vadovybė 
buvo įrengusi radijo transliaci
jos punktą Pik. J. Šarauskas 
perskai tė kar iuomenės vado 
brgd. gen. S. Raštikio įsakymą 
kariuomenei Nr. 42: „Vilniaus 
r inkt inės kariai . J u m s teks 
labai garbinga ir istorinė 
pareiga pirmiems įžengti į 
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DANUTE BINDOKIENE 

Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių 1939.10.27-28 d. 

Vilniaus krašto žemes ir mūsų 
sostinę Vilnių... Visur ir visada 
būkite tokie, kad jumis di
džiuotųsi visi mūsų broliai vil
niečiai, visa mūsų kariuomenė 
ir visa Lietuva". 

Prie transliacijos punkto 
buvo sukur tas laužas, supamas 
tūks tan t inės džiūgaujančių 
lietuvių minios. Laužo liepsnose 
buvo sudeginta gairė, apie 20 
metų skyrusi pavergtą rytų 
Lietuvą nuo laisvos Lietuvos. 
Prie buvusios demarkacinės li
nijos, buvo iškelti garbės vartai 
su vėliavomis ir užrašu „Valio 
laisva Lietuva su sostine 
Vilniumi! Sveiki, Karžygiai!" 
Perpjovus barjerą, kuris apie 20 
metų buvo uždaręs kelią į 
Vilnių, 9 vai. 17 min. ryto 
Lietuvos kariuomenės daliniai 
peržengė buvusią administra
cinę liniją ir pradėjo žygį į 
Gedimino miestą. 

Ties garbės vartais stovėjo 
kariuomenės vadas brig, gen. 
St. Raštikis, Vilniaus rinktinės 
vadas div. gen. V. Vitkauskas ir 
kiti aukštieji karininkai. Karių 
kelias visą laiką buvo beriamas 
gėlėmis. Gėles įteikė ir Sovietų 
Rusijos kariuomenės atsto
vams. Kariuomenei peržengiant 
demarkacinę liniją, per radiją iš 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus ta proga sugaudė Laisvės 
varpas. Prie transliavimo punk
to Vilniaus rinktinės vadas div. 
gen. V. Vitkauskas perskaitė pir
mą įsakymą rinktinės karinin
kams ir kar iams. Įsakyme buvo 
kalbama, kad Lietuvos kariuo
menė į Vilniaus kraštą neša 
tvarką, ramybę ir saugumą. 

Spalio 28 d. 12 vai. 15 min. 
pirmieji Lietuvos kariuomenės 
daliniai, motorizuotos dalys ir 
patruliai , kovinėje parengtyje 
įžengė į Vilnių. Atsargumas 
buvo reikalingas dėl galimų 
provokacijų iš lenkų pusės. 

14 vai. į Vilnių triumfuo-
damos įžygiavo pagrindinės 
kariuomenės dalys: pėstininkai, 
arti lerija, kavalerija, tankai . 
Lietuvos kariuomenės priešaky
je ant žirgų įjojo Vilniaus rink
tinės vadas V. Vitkauskas ir jo 
š tabas . Pirmajam įžygiuoti į 
Vilnių buvo suteikta garbė 1 
pėst ininkų DLK Gedimino 
pulkui, kuris ir buvo įsteigtas 
Vilniuje 1918 m. lapkričio mėn. 
Katedros aikštėje Lietuvos ka
rius sutiko ir sveikino Vilniaus 
Lietuvių taut inio komiteto 

pirmininkas K. Stasys, gudų 
atstovas inž. V. Klimavičius, 
lenkų krajovcų grupės vadas 
adv. J . Šiškovskis, rusų draugi
jos pirmininkas I. Moleris, žydų 
susivienijimo pirmininkas dr. 
N. Vygovskis ir totorių atstovas 
B. Turgan-Baranovskis . Plo
j an t ir keliant ovacijas dau
giatūkstantinei Vilniaus ir jo 
apylinkių gyventojų miniai , 
sveikinimo žodį ta rė ir gen. V. 
Vitkauskas. Savo kalboje jis 
pareiškė viltį, kad „galėsime 
sugyventi su visų tautybių 
žmonėmis, kurie surišt i su 
Vilniumi ir Vilniaus karštu." Po 
šių žodžių nuskambėjo Lietuvos 
himnas, sugaudė visų Vilniaus 
bažnyčių varpai. Pasibaigus šil
tam sveikinimui, div. gen. V. 
Vitkauskas prie Katedros 
prieme kariuomenės paradą. 

Tądien „Lietuvos aidas" 
rašė: „Laikinoji sostinė sveikina 
amžinąją sostinę. Įvyksta didy
sis tautos troškimas — su 
Vilniumi ir jo kraštu suardomos 
visos nepereinamos sienos, 
a tplėš tas tautos ir valstybės 
dalies kūnas jungiasi su neprik
lausoma Lietuva... Pasaulyje 
buvo nuolat minima, kad 
Lietuva yra vienintelė valstybė 
be tikrosios savo sostinės. Šian
dien toji istorijos klaida ati
taisyta". 

„Karys" (1939 m. Nr. 48) 
rašė: „Lietuva ir Vilnius - tai du 
vardai , neišskiriamai susiję, 
surišt i šimtametės istorijos, 
pergyvenę bendrus džiaugsmus 
ir skausmus. Lietuva klestėjo, 
kai jos gyvenimą dirigavo 
Vilnius. Lietuva vargo ir ken
tėjo, kai Vilnių pajungė Lenkija. 
Kentėjo, skurdo ir nyko ir 
Vilnius be Lietuvos. Iš pasau
linės reikšmės miesto jis tapo 
Lenkijos užkampiu, kuriuo 
niekas nesirūpino, nebent 
rūpinosi tuo. kad jį dar daugiau 
nualintų ir sunaikintų. Bet 
atėjo kita gadynė. Teisingumo 
kardas nusileido ir ties Vilniaus 
vartais, perkirto vergovės pan
čius ir išlaisvino mūsų sostinę ir 
didžiąją dalį mūsų tautiečių. 
Vilnius sugrįžo jo kūrėjams, jo 
didžios praeities savininkams ir 
jo teisių paveldėtojams. Vilnius 
sugrįžo prie Motinos Lietuvos, 
tapęs visos valstybės širdimi". * 

Spalio 29 d. iškilmės pra
sidėjo šv. Mišiomis Aušros 
Vartų koplyčioje, kuriose daly
vavo Rinktinės vadas gen. V. 

Psk. J. Miežlaiškio nuotrauka 

Vitkauskas, štabo karininkai, 1 
pėstininkų DLK Gedimino 
pulko vadas gen. št. pik. L. 
Gustaitis, kitų dalinių vadai, 
kariai, vilniečiai ir svečiai. 

14 vai. 15 min., daugiau 
kaip po 19 metų Gedimino pilies 
bokšte iškilmingai iškeliama 
Lietuvos trispalvė. Sugaudė 
visų Lietuvos bažnyčių varpai, 
patrankos šūviai susiliejo su 
milžiniškos žmonių minios gie
damu Lietuvos himnu. Vėliavą 
iškėlė 1 pėstininkų DLK Gedi
mino pulko vadas gen. st.plk. L. 
Gustaitis ir pasižymėję pulko 
kariai. Iškėlęs vėliavą, pik. L. 
Gustaitis prisiekė: „Prisiekiu ir 
užtikrinu, kad mano vadovauja
mas 1 pėstininkų DLK Gedi
mino pulkas Vilniuje egzistuos 
tol, kol Lietuvos tautinė vėliava 
plevėsuos Gedimino kalne!" 
Savso priesaiką pulkininkas 
užbaigė savo pulko vėliavos 
šūkiu: „Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse!" 

Prie Vilniaus rinktinės vado 
div. gen. V. Vitkausko atvykęs 
pik. L. Gustaitis atraportavo: „Ge
dimino kalne iškėliau Lietuvos 
vėliavą, pastačiau garbės sargy
bą ir pabrėžiu, kad, kol Gedi
mino pulkas bus Vilniuje, tol 
vėliava laisvai plevėsuos". 

Vėliavos iškėlimo aktą pa
sirašė: div. gen. V. Vitkauskas, 
Vilniaus Lietuvių tautinio ko
miteto pirm. K. Stasys, Vilniaus 
komendantas pik. Itn. Pr. Kau
nas, Vilniaus rinktinės pulkų 
vadai, apskrities viršininkas 
ats. pik. J Šlepetys, Seimo vi
cepirmininkas adv. J. Indrašiū-
nas, prezidiumo sekretorius inž. 
J. Viliušis, Šaulių sąjungos va
das pik. Pr. Saladžius, Savano
rių kūrėjų sąjungos pirmininkas 
dim. pik. A. Maciuika, Amerikos 
lietuvių atstovai ir kiti. 

Tai buvo išties kupinos 
džiaugsmo ir triumfo akimirkos, 
valandos, dienos... Tačiau 
Klaipėdos krašto atplėšimas 
11939 m. kovo mėn.), Vilniaus ir 
jo krašto grąžinimas Lietuvai 
buvo tik didžiųjų valstybių -
Vokietijos ir Sovietų Rusijos 
žaidimai. Atgavus Vilnių, po 7 
su puse mėnesių Lietuva pateks 
į ilgos ir sunkios sovietinės oku
pacijos pinkles. Tik daug vėliau 
išaiškės Molotov-Ribbentrop 
pakto egzistavimas, kurio 
padarinius skaudžiai pajuto ne 
tik Europos, bet ir pasaulio 
valstvbės bei tautos. 

Garsusis festivalis prasidėjo O. Koršunovo spektakliu 
Režisieriaus Oskaro Koršu

novo spektaklis „Įstabioji ir 
graudžioji Romeo ir Džiuljetos 
istorija" garbingai pradėjo 
44—ąjį tarptautini teatro festi
valį MASS Sarajeve. 

Nuo 1960 metų Bosnijos ir 
Hercegovinos sostinėje, Zenicos 
mieste rengiamas festivalis 
šįmet ir žiūrovams pristatė 16 
spektaklių bei vieną premjerą. 

Festivalio konkursinėje pro
gramoje dalyvauja ne tik šei
mininkų teatro trupės, bet ir 

svečiai iš Lietuvos, Serbijos ir 
Juodkalnijos, Prancūzijos, Ven
grijos, Vokietijos, Ukrainos, 
Turkijos, Egipto, Makedonijos, 
Rusijos, Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos ir Slovėnijos. 

O. Koršunovo spektaklis 
buvo rodomas oficialioje festi
valio atidarymo ceremonijoje po 
karo a tnauj in tame Nacionali
niame teatre Sarajeve. O Kor
šunovo tea t ras (dabar OKT/Vil-
niaus miesto teatras) MASS fes
tivalyje dalyvavo jau trečią 

kartą. 2001 m. Sarajeve buvo 
rodomas Michailo Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita", o per
nai Bosnijos nacionaliniame 
tea t re Zenicoje - Sofoklio 
„Edipas karalius". Už šiuos abu 
spektaklius režisierius pelne 
festivalio pagrindinį prizą -
Auksinį laurų vainiką. 

Iš šių metų festivalio 
atidarymo grįžęs, O. Kuršuno-
vas sakė sulaukęs didžiulio 
žiūrovų ir žiniasklaidos susi
domėjimo klasikinio Šekspyro 

veikalo šiuolaikišku pastatymu. 
Sarajevo meno galerijoje sureng
tas ir apvaliojo stalo susitiki
mas, kuriame dalyvavo pats O. 
Koršunovas, festivalio vertini
mo komisijos nariai iš Bosnijos 
ir Hercegovinos, Kroatijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
užsienio teatro kritikai ir teo
retikai, studentai iš Sarajevo 
teatro akademijos ir Filosofijos 
fakulteto. 

(Elta) 

Ar jau „vaivorykštė" nubluko? 

Vaivorykštė — Vaivos juosta, lietuviškų 
pasakų ir liaudiškų prietarų „dangaus 
prajovas". Žemdirbių tauta daug dėmesio 

skyrė įvairiems gamtos reiškiniams, turėjo sa
vitus paaiškinimus, kaip „viskas surėdyta", kas 
nuo ko priklauso ir ko galima laukti, jeigu 
kažkas sutr inka. Vaivorykštė buvo lietaus 
pabaigos, gero oro pranašas, tad laikoma teigia- • 
mu ženklu. 

Teigiamu ženklu laikėme ir netikėtai 
Lietuvos vidaus politikos padangėje pasi
rodžiusią „vaivorykštę", arba — „vaivorykštės 
koaliciją". Pradžioje kiek keistai šis pavadini
mas skambėjo. Tarytum paskolintas (tiesa, 
bent išverstas į lietuvių kalbą) iš Amerikoje jau 
kuris laikas veikiančios Afrikos amerikiečių 
organizacijos — „Rainbovv coalition". Šios orga
nizacijos žinomiausias vadovas buvo „nenuso
dinamasis" Jesse Jackson, o pagrindinis tikslas 
siekti rasinės lygybės ir saugoti, kad nebūtų 
pažeistos Afrikos amerikiečių teisės bei laisvės. 
Nors organizacija kartais išeina į kraštutinu
mus, visgi nemažai pasitarnavusi savo 
žmonėms. 

Kadangi sakoma, kad „vaivorykštės koalici
jos" idėja greičiausiai buvo pasiūlyta Vytauto 
Landsbergio, galima prileisti, kad jis ir pasi
naudojo šiuo amerikietiškų pavyzdžiu, nes, be 
abejo, apie „Rainbow coalition" žino iš savo 
dažnų apsilankymų Amerikoje. Ir iš esmės tai 
geras dalykas. Pradėjome net tikėti, kad 
Lietuvos partijos ateis į protą, pagaliau liausis 
tarp savęs kandžiotis ir susitelks ties pagrin
diniu tikslu: dirbti savo tautos labui. Sudarius 
stambesnes koalicijas, Seime darbas bematant 
būtų sėkmingesnis. Tuomet nebūtų labai svar
bu, kas kiek mandatų įsigijo, kiek kėdžių užima 
— koalicijos paskirtis — vieningas darbas, ypač 
kai reikia atlikti svarbesnes užduotis, spręsti 
valstybei reikšmingus klausimus. 

Tačiau (kaip ir ne kartą praeityje) asme
ninės ar partijų ambicijos pradėjo temdyti tą 
„vaivorykštę", dar nespėjus visoms spalvoms 
atsiskleisti. Arba bent taip šiuo metu atrodo. 
Seni žmonės sakytų: tegul, persimus ir apsira
mins, o paskui susitaikys. Galbūt, bet nereikia 
pamiršti, kad užkulisiuose laukia kiti, kurie 

mielai pasinaudos atsiradusiomis spragomis, 
kad „vaivorykštę" visiškai suplėšytų ir 
išbarstytų į keturis vėjus. O tai nebūtų naudin
ga nei siūliusiems koaliciją, nei Lietuvos 
žmonėms, kurie rinkimuose juk pasisakė, ką 
norėtų matyti Seime būsimus ketverius metus. 

Dabartinė Lietuvos Vyriausybė, vadovauja
ma premjero A. Brazausko, dirbo pakankamai' 
tvarkingai, palyginti taikiai sutarė su prez. 
Valdu Adamkum pirmosios kadencijos metu ir 
jį perr inkus antrą kartą. Nebuvo didelių 
sprūdžių ir su Seimu. Kai kurios ministerijos, 
tiesa, buvo veiksmingesnės, labiau pasireiškė ir 
net kai ką gera valstybei atliko. Bet neturėtume 
skųstis — per penkiolikos metų nepriklausomy
bės laikotarpį Lietuva yra turėjusi blogesnių 
Vyriausybių ir premjerų. 

Kad A. Brazauskas norėtų pasilikti savo 
pareigose, niekam turbūt nėra paslaptis. Jeigu 
jis nėra per daug veiksmingas, tai ir ne per 
daug kenksmingas. Tai senas, prityręs valsty
bininkas, žinantis, „kuri duonos pusė sviesteliu 
patepta", tad ypatingų staigmenų iš jo bei jo 
Vyriausybės nereikėtų bijoti. 

Žinoma, yra ir daugiau norinčių Lietuvos 
premjero vietos. Prieš Seimo rinkimus girdė
jome K. Prunskienės pageidavimus (atrodo, ji 
nori „bet kurios vietos, kad tik būtų valdžioje"). 
Darbo partijos vadovas V. Uspaskichas taip pat 
į premjero kėdę dairėsi (be abejo, tebesidairo, jei 
tik atsirastų proga). Gerai, nors per trumpai, 
šiose pareigose užsirekomendavęs. Tėvynės 
sąjungos vadovas A. Kubilius, tikrai būtų tin
kamas vadovauti Vyriausybei. Gal yra dar vie
nas kitas, savo siekius laikinai susikišęs į 
kišenę, iš kurios bematant ištrauktų, jei tik 
pasitaikytų galimybė. Tai kaip su ta „vai
vorykšte"? Ar ji jau visiškai išbluko? Ar nebe-
pranašauja giedros Lietuvos politinei padangei? 
Butų tikra staigmena — ir labai maloni — jei 
išrinktieji seimūnai imtų ir pasidalintų 
pareigomis nesasikibdami už atlapų. Iš Irako 
Seimo rinkimus stebėti ir demokratinių procesų 
pasimokyti atvykę irakiečiai, tikrai turėtų ką 
namie papasakoti: lietuviai moka tarpusavyje 
susitarti savo tėvynės labui. 

SU PALAPINE ! BALTŲJŲ MEŠKŲ SOSTINĘ 
CRAZiNA KRIAUČIŪNIENE 

Nr.7 

Kadangi aukščiau sėdim, tai mus dar pasupa 
ir pamėto į visas puses. Pats šoferis dažnai žiūri į 
apačią ir kartais net atsidūsta, kai pasiseka iš 
gilesnės duobės išsikapstyti. Kai kurios duobės 
buvo daugiau kaip pėdos gilumo. 

Važiuojam toliau. Meška per kelią guli. Vėl 
langus atsidarę fotografuojame, laukiame, kas 
toliau bus. Porą kartų ji pakėlė galvą, pažiūrėjo į 
mus, paskui atsistojo ir nuėjo. Važiuojame toliau. 
Jau esame prie pat Hudson Bay. Čia meška vėl 
guli. Kartas nuo karto ji vis pakeldavo galvą, 
mums lyg ir papozuodavo. Puikus vaizdas: meška 
prie beužšalančio Hudson Bay' Čia ir priešpiečius 
gavome: karštos sriubos, sumuštinių, kavos, 
pyragaičių. Mums bevalgant, meška pagaliau 
atsistojo, pavaikščiojo ir nuėjo prie kitos mašinos. 
Čia tolėliau matėme keturias meškas emant. 
Žodžiu, čia meškų tikrai netrūko. Dar matėme 
dvi besigrumiant, dvi miegant prie kranto, toliau 
šeimynėlę, tris pamiškėje miegant. Iš viso 
matėme apie 20 meškų, sniego lapę, sniego 
paukščių pulką fptarmigan). Visi skaniai 
juokėmės, žiūrėdami, kaip mažas meškiukas tą 
lapę vijosi, bet nepagavo. 

Nors sniego buvo pranašauta nuo pat ryto. 
tačiau mums saulė švietė. Buvo nepaprastai 
puikus oras. Trys iš mūsų norėjo malūnsparniu iš 
aukščiau pasižvalgyti. Joms buvo užsakytas skry
dis 2:15 v. p.p., tačiau, tam laikui atėjus, jau gerai 
snigo. Pilotas mūsų nesurado ir skrydis buvo 
atšauktas. 

Po truputį sukame atgal Audra stiprėja 
Sėdžiu už Max nugaros ir matau, kaip jis vis 
dairosi į šonus. Porą kartų pervažiavęs duobes 
lyg ir nustebo, kad pasisekė išsikapsnoti. Aš jau 
įsitikinusi, kad esame paklydę Matomumas 
beveik nulis, bet vis važiuojame. Neramu, nes 
kelio nematyti, o šoferiui čia pirmas sezonas. Tuo 
tarpu per jo radiją girdime kitą šoferį sakant, kad 
nežino, kur yra ir seks prieky važiuojantį auto
busą... Po kiek laiko sutikome atvažiuojant auto
busą, su kurio vairuotoju Max pro langą 
pasikalbėjo. Jam pravažiavus, mūsų mašina 
pasuko atgal. Kiek pavažiavus, Max surado 
kryžkelę, kur turėjo pasukti. Dabar jau tikru 
keliu, net ir matomumas pagerėjo, lyg mažiau 
pusto, toliau matyti aplinka. Netrukus, jau ir 

mūsų stotis. Vėl apsimuturiavome lipimui, nes 
girdime, kaip į stogą šąlantis lietus barškina. Bet 
čia orai greitai keičiasi. Už penkių minučių 
atvyko autobusas ir jau rimtas sniegas mus 
papuošė, lipant į autobusą. Bet čia atsirado nauja 
kliūtis: autobusas 16-ai o mūsų 20. Bet buvo dar 
automobilis, tad keturiems, kurie apsistoję kita
me viešbutyje, buvo paskirta su šiuo automobiliu 
važiuoti. Vėl problema: galinis suolas išimtas, nes 
ten buvo sudėti mūsų priešpiečių maisto indai. 
Vietų liko tik 3. Kadangi Romas dar nebuvo 
įsėdęs, tai jį priėmė į autobusą. Važiuojam sekda
mi autobusą. Oras baisus, dažniausiai kelio nesi
matyti, tiek pusto, o kelio šonuose retkarčiais 
stulpeliai. Mūsų vairuotojas labai įdomus žmo
gus. J is pramonininkas iš Australijos, tačiau 
labai domisi vietinių Inuit indėnų kultūra. 
Australijoje dirbęs su čiabuviais, čia atvykęs su 
valdžia dirba, mokydamas indėnus jų papročių, 
ankstyvesnio gyvenimo budo. Taip važiavome 
kiek laiko, tik staiga priekyje važiavęs autobusas 
susvyravo ir pradėjo verstis ant šono. Žiūrim, 
laimei, pasviręs maždaug 45 laipsniais, sustojo. 
Mūsų vairuotojas su autobuso vairuotoja 
pakalbėjo. Ji pasakė, kad jau radijo iššaukė, kas 
ją ištrauks Laukiame. Po kiek laiko privažiavo 
didesnis autobusas su keleiviais ir per galines 
duris pradėjo kraustyti keleivius iš šio pasvirusio 
autobuso. Mačiau, kaip Romas perėjo į naują 
autobusą. Jau ramiau. Atrodo, kad pasisekė visus 
saugiai pervesti — buvo labai smarkus vejas ir 
beveik kiekvieną keleivį du kiti vedė — abu 
vairuotojai susitarė, kad mūsų automobilis seks 
šį naują autobusą. 

Sekame. Iki šiol linksma ir įdomi kalba 
nutruko. Važiuojame tylus, įsitempę Vis dar 
labai pusto, vejas smarkus, dažnai kelio ribų 
nematyti, bandome važiuoti paskui autobusą 
kelio viduriu. Prie vieno posūkio mes šalia kelio 
tiesiai į sniegą įklimpome, o autobusas toliau 
nuvažiavo. Istorija kartojasi. Pakalbėjome, 
kokios galimybės patiems automobilį išstumti 
Vairuotojas patarė apie tai net negalvoti. Gaila, 
jis radijo susisiekimo neturi. Taigi sėdime ir 
laukiame, uždegę signalines lempas Po kiek 
laiko privažiavo ir sustojo autobusas 

Rus daugiau. 
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ATGIJĘ VEKSELIAI KELIA 
IR BAIMĘ, IR PAGARBĄ 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Dabartine mūsų k a r t a , 
augusi ir brendusi so
vietinės planinės ekono

mikos laikais, nedaug ką yra 
girdėjusi apie vekselius, j ų 
paskirt į , panaudojimą ir 1.1. 
Nebent tik iš savo tėvų bei 
senelių prisiminimų sužino
davome, kaip už įvairias laiku 
nesumokėtas skolas, jiems netgi 
tekdavo patirti karčią varžy
tinių ceremoniją. 

Apie vekselius, jų panaudo
jimą pastaruoju metu vėl vis 
dažniau pradėta kalbėti, disku
tuoti. Ekonomikos žinovai aiški
na, jog vekselis, ne tik kaip 
įprastas skolos dokumentas, bet 
ir kaip tam tikra atsiskaitymo 
priemonė, niekur nedingo. Dar 
prieš Kristų, Viduržemio jūros 
regione, o vėliau ir beveik visoje 
Europoje, vekselis turėjo 
nemažą reikšmę prekybinėse 
mugėse. Ir prieškario Lietuvoje 
vekseliai buvo gana dažnai nau
dojami, ypač vidaus prekyboje. 
Apie vekselius, jų pritaikymą 
dabartiniame mūsų gyvenime 
pakalbinome finansų r inkos 
specialistę, vieno iš didžiausių 
Lietuvos vankų — AB „Han-
sabankas" Prekybos finansavi
mo departamento d i rektorę 
I r e n ą Bagdona i t ę . 

Veksel is — g r e i t a s b ū d a s 
i r p ras i sko l in t i 
i r iš ieškot i sko las . 

— P r a b i l u s a p i e v e k 
se l ius , d a b a r i t in p o p u l i a r u 
a i š k i n t i , esą, t a i g r e i t a s 
b ū d a s ne t ik įk l impt i į sko 
l a s , b e t ir j a s i š s i i eško t i . O ką 
a p i e vekse l ius m a n o spec ia 
l i s t a i , kokią r e i k š m ę j i e t u r i 
a p s k r i t a i ? 

— Iš tiesų, vekselis y ra 
papras tas ir greitas būdas 
pasiskolinti. Dėl skolinimosi 
procedūros paprastumo turbūt 
ir kyla pagunda „prasiskolinti", 
o dėl to kai kam ir a ts i randa ta 
didžiulė baimė, kad ateis ants
toliai, kad bus uždėtas areš tas 
tu r tu i ir 1.1. Sup ran t ama ši 
baimė, jeigu pagal vekselį įsi
pareigojęs mokėti, asmuo dar 
prieš pasirašant tą skolos doku
mentą abejoja, ar sugebės 
atsiskaityti. Pasirašydamas ar
ba kitaip sakant akceptuo
damas vekselį, jo mokėtojas 
sutinka su vekselio davėjo įsa
kymu apmokėti vekselį. Sko
lininkas arba mokėtojas gali ir 
pats išrašyti vekselį, kuriuo įsi
pareigotų vekselio turėtojui 
sumokėti vekselyje įrašytą 
sumą. Abiem atvejais vekselio 
mokėtojas įsipareigoja tai 
padaryti besąlygiškai. Vadinasi, 
j is privalės apmokėti vekselį 
nepaisant to, ar sutar tu laiku 
jam buvo pateikta prekė ar 
suteikta paslauga. 

Vekseliai pradėti naudot i 
jau labai seniai. Ypač jie paplito 
XII amžiuje Šiaurės Italijoje, 
kuomet prekeiviai norėjo 
išvengti atsiskaitymų grynai
siais pinigais Dabar vekseliai 
naudojami ne tik kaip atsis
kaitymo, bet ir kaip finansavi
mo priemonė Tiekėjai, iš 
užsakovų priimdami vekselius, 
gali atidėti mokėjimo terminą 
— užsakovui suteikti komercinį 
kreditą. Jeigu tiekėjas išrašo 
įsakomąjį vekselį, vekselio 
mokėtoju nurodydamas užsa
kovą, o pinigų gavėju — ne save, 
o trečiąjį asmenį, kur iam jis 
skolingas, tokiu būdu tiekėjas 
gali sumokėti savo skolą trečia
jam asmeniui. 

Jeigu tiekėjas naudoja vek
selį mokėjimo termino ati
dėjimui ir taip finansuoja savo 
užsakovą, tačiau abejoja užsa
kovo mokumu ir nori išvengti 
vekselio neapmokėjimo rizikos, 
jis gali pareikalauti, kad už vek

selio mokėtoją laiduotų bankas 
arba ki tas patikimas asmuo. 
Laiduodamas vekselį bankas 
užtikrina, kad tuo atveju, jei 
veksefio mokėtojas laiku 
neapmokės vekselio, bankas 
besąlygiškai sumokės visas 
pagal vekselį mokėtinas sumas. 
Žinoma, bankas nelaiduotų tų 
vekselių, kurių mokėtojai turi 
daug finansinių įsipareigojimų 
ir banko požiūriu šiam vekselio 
mokėtojui gali būti sunku 
apmokėti vekselį suėjus ap
mokėjimo terminui. 

Vekselių mokėtojų finan
sinę būklę bankas įvertina ne 
tik laiduodamas vekselius, bet 
ir juos diskontuodamas. Vek
selio diskontavimas — papras
tas būdas gauti kreditą, bankui 
perleidus teisę pagal vekselį rei
kalauti vekselio mokėtojo vek
selyje nurodytą datą sumokėti 
pagal j ame nurodytą sumą. 
Kitaip sakant, vekselio turėto
jas parduoda vekselį bankui už 
sutartą kainą (o ji, be abejo, 
visada mažesnė nei vekselyje 
nurodyta mokėtina suma), taip 
gaudamas pinigus anksčiau nei 
vekselyje nurodytas mokėjimo 
terminas. 

Norėčiau paminėti dar 
vieną banko teikiamą paslaugą 
— vekselių inkasavimą. Bankas 
priima vekselį iš vekselio turė
tojo ir vekselio turėtojo pave
dimu gauna iš mokėtojo vekse
lyje nurodytą sumą. Jeigu vek
selio mokėtojas laiku neapmoka 
vekselio, bankas sutvarko vek
selio protesto procedūrą, t.y. 
kreipiasi į notarą, kad pastara
sis dokumental iai užfiksuotų 
vekselio neapmokėjimo faktą. 
Protestavus vekselį bankas vėl 
kreipiasi į vekselio mokėtoją ir 
pakartotinai paragina pastarąjį 
apmokėti vekselį per konkretų 
terminą. Jeigu vekselio mokėto
j a s iki j am suteikto termino 
neapmoka vekselio, bankas vėl 
kreipiasi į notarą prašydamas 
išduoti vykdomąjį raštą, su 
kuriuo galima eiti pas anstolius 
ir pradėti išieškojimą. 

— Vis d ė l t o , k u o gi 
n a u d i n g i vekse l ia i? 

— Vekseliai yra naudingi, 
tiek tiekėjams, tiek pirkėjams 
pirmiausia dėl to, kad tai iš 
tiesų paprastas būdas teisiškai 
įforminti mokėjimo atidėjimą ir 
tuo pačiu komercinį tiekėjo 
suteikiamą kreditą. Antra ver
tus, tiekėjas, atidėdamas mo
kėjimo terminą ir jį įrašydamas 
vekselyje, gali planuoti savo 
pinigų srautus. Trečia, tiekėjas, 
turėdamas vekselį gali jį pateik
ti bankui diskontuoti ir gauti 
pinigus (atskaičius diskonto 
normą) nesuėjus mokėjimo ter
minui . Už vekselio mokėtoją 
gali laiduoti bankas arba kitas 
patikimas asmuo ir tokiu būdu 
vekselio turėtojas užsitikrina 
mokėjimą pagal vekselį. Pir
kėjas, gavęs atidėtą mokėjimą, 
gali naudotis prekėmis ir 
uždirbti pajamų, be to, pirkėjas 
arba paslaugų gavėjas gali pats 
diskontuoti vekselį už tam tikrą 
mokestį. Ir galiausiai, vekselis 
— papras ta ir greita skolos 
išieškojimo priemonė ir dėl to 
žmogui nereikia kreiptis į teis
mą, neapmokėjus vekselio. 

Vekselių rekomenduojamų 
blankų galima įsigyti Lietuvos 
Banke, tačiau jie nėra privalo
mi. Vekselį galima išrašyti ant 
balto popieriaus lapo, svarbu, 
kad vekselyje būtų nurodyti visi 
vekselių įs ta tyme numatyti 
rekvizitai (žr. Lietuvoje leidžia
mų vekselių pavyzdžius), prie
šingu atveju išrašytas vekselis 
negalios. 

J vekse l i u s ž iū r ėk ime 
be b a i m ė s 

— P r i p a ž i n k i m e , jog ap ie 
v e k s e l i u s m ū s ų d a b a r t i n ė 

v i s u o m e n ė d a r m a ž a i ką 
ž ino. Tik spaudoje re t syk ia i s 
i šg i r s t ame sausoką informa
ciją ap i e v e k s e l i u s , j ų 
p ro tes tav imą i r vykdomuo
s ius r a š tus . Taigi , ka i k a m 
veksel ia i gali sukel t i i r t am 
t i k rą ba imę ar nerimą.. . 

— Nereikėtų į vekselius 
žiūrėti su baime, o reikėtų dėl jų 
jaust i tam tikrą atsakomybę. 
Vekselio mokėtojas akceptuo
damas vekselį arba pats išrašy
damas paprastąjį vekselį, besą
lygiškai įsipareigoja mokėti 
pagal vekselį, todėl jis privalo 
planuoti pajamas ir išlaidas, 
kad suėjus mokėjimo terminui 
įvykdytų savo mokėjimo įsi-
pareigojmą. Naudoti vekselius 
tiek atsiskaitymams, tiek fi
nansavimui gauti, t ikrai 
nesudėtinga, tačiau kaip pa
žadus reikia tesėti, taip ir sko
las reikia grąžinti — nesumokė
tos skolos pagal vekselį išieško
jimo procedūra yra pakankamai 
paprasta, pigi ir greita. 

Norint išieškoti pagal vek
selį nesumokėtą sumą, nereikia 
kreiptis į teismą ir įrodinėti 
pačią skolą bei jos nemokėjimo 
faktą, o reikia kreiptis į notarą 
dėl vekselio protestavimo (jei 
vekselyje nėra įrašo, kad jis 
neprotestuotinas). Jei ir protes
tavus vekselį jis neapmokamas, 
kreipiamasi į notarą dėl vykdo
mojo rašto išdavimo. Turint 
vykdomąjį raštą, belieka jį 
pateikti antstoliams dėl 
skolininko turto areštavimo bei 
skolos išieškojimo. Būtent dėl 
tokio išieškojimo procedūros 
paprastumo vekselius ypač daž
nai naudoja skolų valdymo — 
išieškojimo bendrovės. 

O ta visuomenės baimė daž
niausiai atsiranda dėl nežinoji
mo, todėl prieš planuojant 
išrašyti arba priimti vekselį, 
patarčiau pasikonsultuoti su 
banko specialistais. Jų kon
sultacijos nieko nekainuoja, o 
nauda gali būti labai didelė. 

Dar norėčiau pateikti vieną 
trumputį ir konkretų praktinį 
pavyzdėlį. Pavyzdžiui, įmonė A 
perka iš įmonės B detales 
mašinų gamybai. Įmonė B 
norėtų gauti apmokėjimą už 
detales iš karto po prekių tieki
mo, kadangi ketina skubiai įsi
gyti gamybai reikalingų medžia
gų. Įmonė A norėtų apmokėti po 
trijų mėnesių, kol pagamins ir 
parduos mašinas. Įmonė B gali 
išrašyti Įmonės A vardu vekselį 
•įsakomasis vekselis). Įmonė A 
priima arba akceptuoja šį vek
selį ir tuo įsipareigoja jį 
apmokėti suėjus mokėjimo ter
minui. 

Įmonė A gali ir pati išrašyti 
vekselį (paprastąjį vekselį), 
kuriuo įsipareigos apmokėti 
suėjus apmokėjimo terminui. 
Norint gauti pinigus iš karto 
abu vekseliai gali būti parduoti 
bankui (diskontuoti). 

Priminsiu, jog vekselis — 
vertybinis popierius, kuris 
išrašomas vekselių įstatymo 
numatyta tvarka ir kuriuo jį 
išrašęs juridinis arba fizinis 
asmuo (vekselio davėjas) be 
sąlygų įsipareigoja sumokėti 
tam tikrą pinigų sumą vekselio 
turėtojui pats arbas įsako tai 
padaryti kitam. Vekselyje turi 
būti nurodyti visi vekselių 
įstatyme numatyti rekvizitai, 
priešingu atveju vekselis 
negalioja. 

Vekselio davėjas yra asmuo, 
kuris išrašo vekselį, o vekselio 
mokėtojas — asmuo, turintis 
pareigą apmokėti vekselį. Vek
selio turėtojas — tai asmuo, 
kuriam vekselis išrašytas arba 
kuriam jis perduotas įstatymų 
nustatyta tvarka ir kuris turi 
teisę reikalauti apmokėti vek
selį. 

— Pr iminki te , kok iu rū
šių yra vekseliai? 

— Vekseliai gali būt i dviejų 
rūšių — įsakomasis ir paprasta
sis. Įsakomasis veksel is — 
dokumentinis . r a š t a s , kurio 
davėjas įsako vekselio mokėto
jui sumokėti vekselyje įrašytą 
sumą vekselio turėtojui . Vek
selio mokėtojas tur i sut ikt i su 
vekselio davėjo į s a k y m u su
mokėti vekselio turėtojui , t.y. 
įsakomąjį vekselį akceptuot i . 
Akceptas (tai yra į rašas , liudi
jantis, kad padaręs įrašą asmuo 
sutinka dokumentą apmokėt i 
laiku — aut. past.) įforminamas 
mokėtojo parašu vekselyje su 
įrašu „akceptuota". Kol mokėto
jas nėra akceptavęs vekselio, jis 
nėra įsipareigojęs vekselio turė
tojui. 

Įsakomojo vekselio rekvi
zituose tur i būti : besąlyginis 
įsakymas sumokėti įrašytą su
mą; turinčio sumokėti asmens 
(mokėtojo) pavadinimas a r var
das, pavardė; mokėjimo termi
nas; mokėjimo vieta; pavadini
mas ar vardas, pavardė asmens, 
kuriam arba kurio įsakymu turi 
būti sumokėta; vekselio išrašy
mo vieta ir data; išrašančio vek
selį asmens (vekselio davėjo) 
parašas. Beje, ši vekselių rūšis, 
skirtingai nuo paprastojo vekse
lio, Lietuvoje dėl savo su
dėtingumo rečiau naudojama. 

Paprastas vekselis — rašti
nis dokumentas, kurio davėjas 
be sąlygų pats įsipareigoja vek
selio turėtojui sumokėti vekse
lyje įrašytą sumą. Paprastojo 
vekselio akceptuoti nereikia. Jo 
rekvizituose taip pat tur i būti; 
besąlyginis įsipareigojimas su
mokėti nurodytą sumą; mokėji
mo terminas; mokėjimo vieta: 
pavadinimas ar vardas , pavardė 
asmens, kur iam a r b a kurio 
įsakymu turi būt i sumokėta ; 
vekselio išrašymo vieta ir data; 
išrašančio paprastąj į vekselį 
asmens (vekselio davėjo) pa
rašas. Pridursiu, jog paprastąjį 
vekselį galima i š rašy t i an t 
paprasto popieriaus lapo arba 
nusipirkti specialius b lankus , 
kuriuos platina Lietuvos ban
kas. 

Veksel ius gal i i š r a š y t i 
ir f iziniai a s m e n y s 

— P a a i š k i n k i t e p l a č i a u , 
k u r ir k a i p y r a p a n a u d o j a m i 
veksel iai? 

— Jau esu minėjusi, kad 
vekseliai pastaruoju metu yra 
naudojami ne t ik ka ip atsi
skaitymo, bet ir ka ip finansavi
mo priemonė. Tiekėjai , iš 
užsakovų priimdami vekselius, 
gali atidėti mokėjimo terminą 
— užsakovui suteikti komercinį 
kreditą. Jeigu t iekėjas išrašo 
įsakomąjį vekselį, vekselio 
mokėtoju nu rodydamas užsa
kovą, o pinigų gavėju — ne save. 
o trečiąjį asmenį, kur iam jis 
skolingas, tokiu būdu tiekėjas 
gali sumokėti skolą trečiajam 
asmeniui. 

Jeigu tiekėjas naudoja vek
selį mokėjimo terminui atidėti 
ir taip finansuoja savo užsa
kovą, tačiau abejoja užsakovo 
mokumu ir nori išvengti vekse
lio neapmokėjimo rizikos, jis 
gali pareikalauti, kad už vekse
lio mokėtoją laiduotų bankas 
arba kitas pa t ik imas asmuo. 
Norint gauti pinigus pagal vek
selį nesuėjus mokėjimo ter
minui, vekselį galima parduoti 
bankui arba k i t am fiziniam 
arba juridiniam asmeniui . 

Visas teises pagal vekselį jo 
turėtojas gali perduoti kitam 
asmeniui indosuodamas vekselį, 
t.y. darydamas perduodamąjį 
įrašą vekselio antrojoje pusėje 
arba jo pratąsoje. Neapmo
kėtieji vekseliai terminui suėjus 
yra protestuojami, žinoma, jeigu 
tokiuose vekseliuose nėra įrašo, 
kad jie neprotes tuojami Ta 
proga dar vertėtų priminti , jog 

vekselius gali išrašyti ne tik 
ju r id in ia i , bet ir fiziniai 
asmenys. 

Dar pridursiu, jog bankas 
veksel ius gali: laiduoti, t.y. 
užtikrinti , kad tuo atveju, jei 
vekselio mokėtojas laiku jo 
neapmokės , bankas besąly
giškai sumokės visas pagal vek
selį mokėtinas sumas; diskon
tuoti — perimti teisę reikalau
ti , kad vekselio mokėtojas 
pagal j a m e nurodytą datą 
sumokėtų vekselyje nurodytą 
sumą; inkasuoti — priimti vek
selį iš vekselio turėtojo ir vek
selio turėtojo pavedimu gauti iš 
mokėtojo vekselyje nurodytą 
sumą, o laiku neapmokėjus, 
pro tes tuot i dėl a ts isakymo 
neapmokėt i ir įforminti pro
testo aktą. 

— Vis d ė l t o , k o k i e gi 
v e k s e l i u p r i v a l u m a i ? 

-— Be abejo, vekseliai turi 
nemažai privalumų. Pirmiau
sia, t a i papras tas būdas 
įforminti mokėjimo atidėjimą ir 
tuo pačiu komercinį tiekėjo 
suteikiamą kreditą. Už vekselio 
mokėtoją gali laiduoti bankas 
arba ki tas patikimas asmuo, 
tokiu būdu vekselio turėtojas 
užs i t ik r ina mokėjimą pagal 
vekselį. Kita ver tus , vekselį 
galima parduoti ir gauti pini
gus nesuėjus mokėjimo pagal 
vekselį terminui. Be to, baig
dama dar sykį priminsiu, kad 
vekselis, tai paprastas ir grei
tas skolos išieškojimas neap
mokėjus vekselio ir piliečiui 
nereikia kreiptis į teismą. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 773^54-783) 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

DANA ŠČKRBAITĖ MATOS 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiupse. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

l "t AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVVBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Oft. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S Kedae Chicago, IL 60829 
Prekyba, rstaiavmas, aptarraMmas 
— Licensed — Bonded— insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

DĖMESIO! DĖMESIO' 
Nesentai atvykote, ieškote darbo 

ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 
brangiai kainuoja7 Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. Tereikia 
paskambinti tel. 77? 585 9500 ar 
užsukti j DRAUGO administraciją 

adresu 4545 W. 63 St.. Chicago, 
R. 60629. 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

^L M Paruošia Aušrelė Saka I ai t e 

F o r t y n i m h l e s s o n . (Fory 
nainth leson) — Keturias
dešimt devinta pamoka. 
Vyrų drabužių parduotuvėje. 
How can I he lp y o u today. 
s i r? (Hau ken ai kelp jų tūdei, 
sior) — Pone, kuo jums šian
dien galiu pasitarnauti? 
My b r o t h e r is g e t t i n g mar-
r i e d th i s w e e k e n d , I n e e d a 
n e w sui t for t h e w e d d i n g . 
(Mai brather iz geting meryd 
this uikend, ai nyd a nju siūt 
for tha ueding) — Mano brolis 
šį savaitgalį tuokiasi, man 
reikia naujo kostiumo vestu
vėms. 

Wha t size sui t do you w e a r ? 
(Uat saiz siūt dū jū uer) — 
Kokio dydžio kostiumą jūs 
dėvite? 
I t a k e a size for ty four. (Ai 
teik e saiz fory for) — Man 
reikia keturiasdešimt ketvirto 
dydžio. 
What color su i t w o u l d you 
l ikę me to show you? (Uat 
kalor siūt uod jū laik mi tū šou 
jū) — Kokios spalvos kostiumą 
norėtumėte pamatyti? 
P l e a s e s h o w m e a b l a c k 
suit , I p re fe r a t h r e e b u t t o n 
j acke t . (Plyz šou mi e blęk 
siūt, ai prefior e thry baton 
džęket) — Prašau man paro

dyti juodą kostiumą, man 
patinka švarkai su trimis 
sagomis. 
Here is a b lack suit in you r 
size, with a three bu t ton 
jacket , as y o u prefer. (Hyr iz 
e blęk siūt in jūr saiz, uit e thry 
baton džęket, ez jū prefior) — 
Štai čia jūsų dydžio juodas 
kostiumas su trijų sagų 
švarku, kaip pageidavote. 
The suit looks nice, I would 
l ikę to t ry it on. (Tha siūt 
luks nais. ai uod laik tu trai it 
an) — Kostiumas gerai atrodo, 
norėčiau jį pasimatuoti t norė
čiau užsivilkti). 
The d ress ing room i s j u s t 
a r o u n d t h i s corner . (Tha 
dresing rūm iz džiast araund 
this korner). Persirengimo 
kambarys yra čia pat, už 
kampo. 

Thank you very much, I l ikę 
the suit, b u t it doesn' t fit 
r ight . (Thenk jū veri mač, ai 
laik tha siūt, bat it daznt fit 
rait) — Labai ačiū, kostiumas 
man patinka, bet jis nelabai 
tinka. 
T h a n k you , please come 
back again . (Thenk jū, plyz 
kam bęk agen). Ačiū, prašau 
vėl (į mūsų parduotuvę) užeiti. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBĄ 

GREIT PARDUODA 

-a- Landmark 
==L?55, properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Laikinai reikalingas stiprus 
vyras lauko, kiemo, dažymo 

darbams. 
Tel. 312-805-4851. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. S47-980-7887. 

IŠNUOMOJA 

Prie Kedzie A ve. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina S420. 

Tel. 708-425-7160. 

SPA CONSTANTINF. NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certifiėd massage therapist 

naii tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620 - $650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhippTe apyl.) 

5415 i mėn. (ir daugfau) + 
„securitv". 

Tel. 773-434-4543. 

KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMAS 
PRATĘSTAS IKI LAPKRIČIO 3 DIENOS. 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O coffetG a n d d ©f i 

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p 

338 S. Rohlwine Road PALATINE, IL 60067. lei: 847-776-7766 

2719 W. 71 Str, Chicago, II60629, (773)434-7919 
8801 S. 78 th Ave, Bridgeview, IL 60455, (708į-599-9680 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

f l U KU»« 

2212 Wcst Ccrmak Road. Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpben M Oksas. PreTident 

Patarnautum Čikagm ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Katp 95 Metus. 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS. BNS 

žtntų agentOtų pcane&mats) 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos Seimui ketvirtadie

ni atmetus vyriausybės pateik
tą svarstyti valstybės biudžeto 
projektą, žlugo ministro pirmi
ninko Indulio Emsio vadovauja
ma mažumos vyriausybė, atsto
vaujanti Žaliųjų ir valstiečių są
jungai (ŽVS). Šimto vietų Seime 
už biudžeto projektą balsavo tik 
39 deputatai. Projektui neprita
rė 53 parlamento nariai, o penki 
deputatai susilaikė. Pagal Lat
vijos parlamento taisykles, jeigu 
deputatai balsuoja prieš biu
džeto projektą per pirmąjį a r 
antrąjį svarstymą, tai laikoma 
nepasitikėjimo pareiškimu vy
riausybei. Latvijos prezidentė 
Vairą Vykė-Freiberga dabar turi 
paskirti naują premjerą, kurio 
suformuotą vyriausybę tu rės 
patvirtinti parlamentas. 

PARYŽIUS 
Paskirtasis Europos Komi

sijos pirmininkas Jose Manuel 
Barroso ketvirtadienį sakė, kad 
atliks labai ribotą savo euroko-
misarų komandos performavi
mą ir kad tikisi naTiją pasiūly
mą dėl jos sudėties Europos 
Parlamentui pateikti mažiau 
nei per mėnesį. Jam nesiryžus 
pristatyti savo komandos narių 
vos dvi dienos prieš tai, kai Są
jungos vadovai Romoje pasira
šys konstitucinę sutartį, kilo po
litinis chaosas. Aukšti ES pa
reigūnai perspėjo, kad jam rei
kės padaryti daugiau nei tiesiog 
pakeisti prieštaringai vertina
mą italą Rocco Buttiglione. 

MONAKAS 
Praėjusiais metais dėl karo 

Irake ir SARS epidemijos skau
džiai nukentėjęs pasaulio turiz
mas šiemet sparčiai atsigauna, 
teigia Pasaulio turizmo organi
zacija (PTO) rudens ataskaitoje, 
kurią Monake pristatė PTO ge
neralinis sekretorius Francesco 
Frangialli. Per aštuonis mėne
sius, palyginti su praėjusių me
tų sausio-rugpjūčio mėnesiais, 
turistų skaičius pasaulyje išau
go 12 proc., o Azijos ir Ramiojo 
vandenyno regione prieaugis 
siekė įspūdingus 37 procentus. 

Turistų skaičius palyginamuoju 
laikotarpiu taip pat išaugo ir 
Siaurės Amerikoje — pirmą 
kartą po trejų metų smukimo. 
Turistų taip pat pagausėjo Afri
koje ir Artimuosiuose Rytuose. 

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūma per 

antrąjį svarstymą priėmė įsta
tymo projektą, apribojantį alaus 
mažmeninę prekybą ir vartoji
mą, nors vyriausybė tai vertina 
neigiamai. įstatymo projektas 
numato uždrausti parduoti alų 
vaikų, švietimo, medicinos įstai
gose ir gretimose teritorijose. 
Dokumentas taip pat draudžia 
nuo 2005 m. balandžio 1 d. gerti 
alų viešosiose vietose — gatvė
se, stadionuose, skveruose, par
kuose, visuomeninėse transpor
to priemonėse. Vyriausybė ma
no, kad draudimas viešai gerti 
alų yra neįvykdomas. įstatymo 
projekto trečiojo svarstymo data 
kol kas nenustatyta. 

BUKAREŠTAS 
Rumuniją trečiadienio naktį 

sukrėtė požeminiai smūgiai, ku
rie sudrebino pastatus sostinėje 
Bukarešte, tačiau didesnės ža
los nepadarė. Šimtai žmonių po 
žemės drebėjimo, kuris prasi
dėjo apie 11.30 vai. vakaro vie
tos laiku, kvietė greitosios me
dicininės pagalbos tarnybas, ta
čiau medikai pažymėjo, kad be
veik visi iš jų buvo apimti pani
kos ir rimtesnių sužeidimų ne
patyrė. Kai kuriose pagrindinė
se miesto gatvėse susirinko vien 
tik naktiniais drabužiais vilkin
tys žmonės, kurie laukė naujie
nų ir mėgino išsiaiškinti, kas 
įvyko. 

į J A V Į 

WASHINGTON, D.C. 
Iki praėjusiais metais pra

sidėjusios karinės operacijos 
Irake Rusija padėjo išgabenti iš 
Irako į Siriją dalį Irako ginkluo
tės, rašo ketvirtadienį JAV dien
raštis „The Washington Times". 
Laikraštis remiasi John Shaw. 
gynybos vicesekretoriaus pata
rėju, atsakingu už tarptautinį 
technologinį saugumą. Interviu 
straipsnio autoriui jis sakė. kad 

Rusijos pajėgos, dirbusios su 
Irako žvalgyba, „beveik tikrai 
pergabeno sprogiąsias medžia
gas", kurios laikomos dingusio
mis iš karinio objekto į pietus 
nuo Baghdad. „Svarbiausias ru
sų uždavinys buvo sunaikinti 
visus kontraktų su irakiečiais 
pėdsakus", sakė J. Shaw. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
Anksčiau negirdėta kovoto

jų grupuotė pranešė Irake paė
musi įkaite Lenkijos pilietę ir 
pareikalavo, kad Lenkija iš
vestų savo pajėgas iš šios smur
to krečiamos šalies, pranešė te
levizija „ai Jazeera". Televizija 
parodė vaizdo įrašą, kuriame 
nufilmuota pagyvenusi moteris, 
sėdinti tarp dviejų kaukėtų vy
rų, kurių vienas jai į galvą nu
kreipęs ginklą. įkaitės pavardė 
nebuvo nurodyta. Oranžiniu 
drabužiu vilkinti įkaitė, kuri at
rodė prislėgta, regis kalbėjo, bet 
jos žodžių neįmanoma suprasti. 
Lenkijos gynybos minis t ras 
Jerzy Szmajdzinski ketvirtadie
nį atmetė kovotojų grupuotės 
reikalavimą išvesti iš lenkų ka
riuomenės pajėgas. Gynybos mi
nistras taip pat nurodė negalįs 
patvirtinti pranešimo apie pa
grobtą lenkę. 

AZIJA 

SU ARCHITEKTU EDMUNDU 
ARBU ATSISVEIKINUS 

DRAUGAS, 2004 m. spalio 29 d., penktadienis 

TOKYO 
Japonijos gelbėtojams, ku

rie išgelbėjo keturias dienas po 
žemės nuošliauža išbuvusį ma
žą berniuką, ketvirtadienį nepa
vyko padaryti antrojo stebuklo 
del jo sesutės, tačiau per žemes 
drebėjimą, kuris pareikalavo 
daugiausiai aukų per pastarąjį 
dešimtmetį, nukentėjusiame re
gione jau pasirodo pirmieji 
įprasto gyvenimo ženklai. Per 
drebėjimą smarkiai nukentėju
sioje Niigata prefektūroje kai 
kur vėl išvežamos šiukšlės. 
„Dabar jaučiu, kad viskas lyg ir 
grįžta į normalias vėžes", sakė 
viena vietos gyventoja. Iš šio 
drebėjimo buvo daug pasimoky
ta — po jo valdžia kritikuota dėl 
lėtų ir chaotiškų veiksmų. 

Premjeras išsižada savo žodžių dėl atominės jėgainės 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 

— Premjeras Algirdas Brazaus
kas ketvirtadienį Seime pareiš
kė, kad nėra siūlęs pusmečiui 
pratęsti Ignalinos atominės jė
gainės (IAE) pirmojo bloko veik
lą, tačiau paaiškino, kodėl tai 
derėtų padaryti. 

„Tai, ką rašo spauda, ir in
formacija iš pirmų lūpų dažnai 
labai skiriasi. Niekur garsiai 
nekalbėjau, kad reikia pratęsti 
pirmojo bloko darbą", pareiškė 
A. Brazauskas Seime per Vy
riausybės valandą. 

Jo teigimu, šių metų pabai
goje uždarius Ignalinos AE pir

mąjį reaktorių, gali kilti pavojus 
visos elektros energetikos siste
mos, apimančios Latviją, Lietu
vą, Kaliningrado sritį bei iš da
lies — Estiją, stabilumui — tuo
met gali būti negaran tuotas 
elektros tiekimas. 

A. Brazausko teigimu, Lie
tuva yra įsipareigojusi Kalinin-
gradui užtikrinti 600 megavatų 
galingumo elektros tiekimą. Pa
sak jo, yra ir daugiau prie
žasčių, kodėl reikia analizuoti 
reaktoriaus uždarymo pasek
mes. 

„Tai susiję su bloko demon
tavimu ir panaudotų kasečių 

laidojimu. Šių veiksmų tempai 
per lėti — išaiškėjo, kad kasečių 
laidojimas kainuoja brangiau 
negu buvo nurodę prancūzų 
ekspertai — vietoj 70 mln. litų, 
tai kainuos 134 mln. litų", Sei
me kalbėjo A. Brazauskas. 

Jis įžvelgė ir dar vieną prie
žastį — stringančią elektros li
nijos į Lenkiją statybą. 

Lietuvos Ūkio ministerija 
trečiadienį kreipėsi į Europos 
Komisiją, norėdama sužinoti jos 
žinovų požiūrį į Baltijos regiono 
energetikos sistemos darbo pa
tikimumą uždarius atominės 
elektrines pirmąjį reaktorių. 

Už Lietuvos pinigus Irake suremontuota mokykla 

Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 
— Tarptautinėje misijoje Irake 
dalyvaujantys Lietuvos kari-
nininkai parengė ir įgyvendino 
du humanitarinės pagalbos Ira
ko atstatymui projektus — su
remontavo pradinę mokyklą ir 
nupirko būtinų medikamentų 
ligoninėms. 

Pasak Krašto apsaugos mi
nisterijos pranešimo spaudai , 
šių metų pradžioje Lietuvos 
Vyriausybė nutarė skir t i 
100,000 litų humanitarinei pa

galbai Irako žmonėms. 
Už pusę šios sumos buvo su

remontuota mokykla Kurnos 
miesto apylinkėse. Per dvi sa
vaites mokykloje įvestas van
dentiekis, elektros energija, su
tvarkyta kanalizacijos sistema, 
įstatytos naujos durys, langai, 
tinkleliai nuo vabzdžių. įrengti 
ventiliatoriai, išlygintos ir per
dažytos mokyklos sienos, nuda
žyta tvora. 

Mokyklą remontavę vietos 
darbininkai stengėsi prisidėti 

prie projekto — nemokamai at
liko papildomų darbų. 70 darbi
ninkų, dirbdami dviem pamai
nomis, remonto darbus baigė 
laiku — prieš naujųjų mokslo 
metų pradžią. Už likusią 'ne
panaudotą maždaug 300 JAV 
dolerių sumą vaikams buvo nu
pirkta rašymo priemonių ir są
siuvinių. 

Atsidėkodami už paramą, 
irakiečiai per visą mokyklos ko
ridoriaus sieną nupiešė lietuviš
ką trispalvę. 

Pritruko prezidento portreto 
Vilnius, spalio 28 d. (BNS) 

— Uostamiestyje įsikūrusios 
valstybinės institucijos ir ugdy
mo įstaigos ieško oficialaus 
prezidento Valdo Adamkaus 
portreto, tačiau neranda, ket
virtadienį rašo dienraštis „Klai
pėda". 

Pasak prezidento patarėjo, 
spaudos tarnybos vedėjo Ma

riaus Lukošiūno, oficialūs V. 
Adamkaus portretai dabar yra 
spausdinami ir dienos šviesą tu
rėtų išvysti lapkritį. 

Prezidentūra užsakė dviejų 
rūšių portretus — didesnį, kur 
V. Adamkus stovi, ir mažesnį, 
kuriame V Adamkus nufotogra
fuotas atsisėdęs. Didesniųjų 
planuojama išspausdinti pu

santro tūkstančio, o kitų — apie 
du tūkstančius egzempliorių. 
Portretų autorius — fotografas 
Artūras Valiauga. 

Valstybės valdymo instituci
jos ir savivaldybės nemokamai 
gaus po 10 prezidento portretų. 

Jei kas nors iš jų norės dau
giau, turės padengti savikainos 
išlaidas. 

Architektas Edmundas Arbas 2000 
m. birželio 14 d. pasirašo į svečių 
albumą M. Mažvydo bibliotekoje 
Vilniuje. 

Liepos 31 d. nustojo pla
kusi, Santa Monica, CA, gyve
nusio archi tekto E d m u n d o 
Arbo— Arbačiausko j au t r i šir
dis. Apgailestaujame ne tekę 
gabaus architekto, menininko 
ir Lietuvos patrioto. Religinius 
patarnavimus ir apeigas atliko 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. Stanislovas Anužis: 
aukojo Mišias Švento Kryžiaus 
kapinių koplyčioje rugpjūčio 7 
d. privačių laidotuvių metu , 
kitą dieną — Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Laidotuvių pietūs 
buvo parapijos salėje. Čia orga
nizacijų atstovai, vadovaujant 
Juozui Pupiui, dalijosi prisi
minimais ir pareiškė užuojautą 
ar t imiesiems: žmonai rašyt . 
Alei Rūtai, dukterims — Rasai, 
Vijolei ir anūkams — Jonui 
Kimo, Alijai ir Audrai. 

Edmundas Arbas (Arba-
čiauskas) gimė 1915 m. birželio 
26 d. Korsakų kaime, Žaslių 
vaisė., Trakų apskr . Mokėsi 
Kaišiadorių gimnazijoje, įstojo į 
aukštesniąja technikos mokyk
lą Kaune. Kaip gabus studen
tas , buvo gavęs Susis iekimo 
ministerijos stipendiją, kuri jį 
įpareigojo, baigus mokyklą, 
dirbti Sauskelių valdyboje prie 
tiesiamų plentų. 

1939 m. Lietuvai atgavus 
Vilnių, atsirado naujos galimy
bės. Jam buvo pasiūlytas dar
bas Vilniaus apskrit ies valdy
boje apskri t ies inž in ier iaus 
padėjėju: prižiūrėti apskrit ies 
mokyklų ir visuomeninių pas
tatų rekonstrukcijos bei remon
to darbus. Normalus gyveni
mas neilgai tęsėsi, nes Lietuvą 
okupavo Sovietų Sąjunga. 
Viskas buvo pertvarkyta. Teko 
dirbti p ramonės s ta tybos 
treste. Reikėjo rūpint is kari
nėmis s ta tybomis ir pa t i r t i 
nesklandumų. Todėl 1941 m. 
birželio naktys buvo neramios. 

Staiga kilo karas . Susidarė 
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, 
Edmundas Arbas buvo paskir
t as Tresto vadovu. Vėliau 
Trestas buvo perorganizuotas į 
.Statybos" bendrovę, kurios 
žinioje liko lentpjūvės, plytinės, 
mechaninės ir stalių dirbtuvės. 
Vokiečiai nepripažino sukilėlių 
pastatytos Lietuvos vyriausy
bės. „Statybos" bendrovėje E. 
Arbas buvo vyr. inžinierium ir 
Vilniaus skyriaus direktoriaus 
pavaduotoju. Esan t konfliktui 
su vokiečiais, ku r i e j au tės i 
užkariautojai, prasidėjo pogrin
dinis pasipriešinimas. E. Arbas 
įsijungė į s laptą „Kęstučio" 
pasipriešinimo organizaciją. 
Tos organizacijos vadovas buvo 
pik. ltn. Juozas Vitkus Kazi
mieraitis. 

Prieš savo mirt į Edm. 
Arbas ats iųstame man laiške 
rašė: „Pasitarimai ir posėdžiai 
dažniausiai būdavo mano bute. 
Buvau kaip jo dešinioji ranka 
Todėl, Lietuvai a tgavus laisvę, 
buvau iniciatorium fondo pas
tatyti memorialinei lentai prie 
to namo, kuriame mes susirinkę 
posėdžiavome. Memoria l inę 
lentą pašventino kun. Kastytis 
Matulionis 1993 m. liepos 3 d. 
Tada, kalbėdamas savo žodyje, 
siūliau Pamienka ln io gatvę, 
kurioje stovėjo namas , pavadin
ti Kazimieraičio vardu". 

E. Arbas, 1944 m. pasitrau

kęs iš Lietuvos, su žmona rašy
toja Ale apsigyveno Vienoje. 
Laiko negailėdamas, studijavo 
architektūrą aukštojoje tech
nikos mokykloje. Vėliau per
sikėlė į S tu t tgar to aukštąją 
technikos mokyklą, kurioje tęsė 
architektūros studijas. Paga
liau, nesant galimybės grįžti į 
tėvynę, emigravo į JAV. Įsikur
ti čia nebuvo lengva — reikėjo 
kasti griovius statomų namų 
pamatams. Įgytos žinios tech
nikos mokyklose padėjo gauti 
geresnį darbą —jis tapo braižy
toju, o toliau gavo dar geresnį 
darbą įstaigose. Tačiau mokslo 
neapleido, kol baigė Lawrence 
technologijos universitetą Det-
roit, MI. 1950—1952 m. E. 
Arbas buvo šio universiteto 
architektūros katedros asisten
tas . Projektavo naujus univer
siteto pastatus. 1956 m. išlaikė 
Michigan ir 1962 m. Kalifor
nijos valstijų architekto egza
minus. 

1959 m. apsigyveno Sac-
ramento mieste, CA, kur įsi
darbino „Stark Josens and 
Nacht" firmoje. Pasigedęs lietu
viškos aplinkos, persikėlė į 
Santa Monica. Dirbo įvairiose 
firmose. „Edvvard Darrell and 
Stone" firmoje vadovavo 48 
aukštų Ahmansono finansinio 
centro pastato projektavimui. 
1969 m. E. Arbas įsteigė firmą 
„Edmund Arbas, Inc. A/A 
Associates". Po to firma pava
dinta „Arbas-Burton Assoc." 
Vertėsi ir privačia praktika. 
1960 m. konkurse laimėjo I pre
miją už Lietuvos ambasados 
rūmų projektą Brazilijoje. 1964 
m. laimėjo III premiją už JAV 
paviljono Pasaulinėje parodoje 
New York projektą. Jo projek
tai lietuviškas vasarnamis ir 
lietuviško stiliaus namas, pa
minklas rašytojui Pulgiui 
Andriušiui Adelaidėje, Austra
lijoje, Kalifornijos ekonomiškas 
namas buvo įvertinti I vieta. 

E. Arbas savo architektūros 
projektus, tapybos darbus, 
piešinius buvo išstatęs Los 
Angeles, Detroite, Bostone, 
Vilniuje, Kaune, Druskinin
kuose. Spaudoje paskelbė daug 
straipsnių iš architektūros ir 
meno. 

E. Arbas buvo įsijungęs į 
lietuvių visuomenės darbus. 
Priklausė Dailiųjų menų 
klubui. J i s buvo Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos, taip pat ir Pasaulio 
inžinierių ir architektų sąjun
gos centro valdybose. Buvo 
labai aktyvus Lietuvių fronto 
bičiulių narys, JAV LB valdy
bos narys. 

1992 m. Vilniuje išleistas 
albumas „Architektas Edmun
das Arbas-Arbačiauskas", ku
riame yra jo architektūra, tapy
ba ir piešiniai. Šio albumo egz. 
man padovanodamas jame 
įrašė: „Laikau garbe padova
noti savo architektūros ir lais
valaikio meno darbų leidinį". 

Be to. Edmundas Arbas 
suprojektavo Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios Los Ange
les interjerus ir atlikęs daugybę 
kitų darbų. 

Edmundo Arbo gyvenimas 
nelepino. Kur tik galėjo, jis 
stengėsi įsigyti daugiau žinių 
archi tektūros srityje. Vėliau 
buvo įsikinkęs į atsakingus pro
jektavimo darbus. Sunkiai per
gyveno sūnaus dr. Edmundo 
Arimanto, profesoriavusio Ari
zonos universi tete , tragišką 
mirtį laike atostogų Meksikoje 
1995 metais. 

Baigdamas šią trumpą apž
valgą apie a+a architekto 
Arbo-Arbačiausko gyvenimo 
bruožus, dar noriu pacituoti 
keletą sakinių iš jo laiško: 
„1996 m. spalio 5 d. turėjau 
progos su inž. Albinu Valen
tinavičiumi dalyvauti iškil
mėse, a t idengiant paminklą 
Lietuvos laisvės kovų didvyriui 
partizanui Juozui Lukšai Vei
verių miestelyje, mokytojų se
minarijos frontiniame parkely
je. Bažnyčioje buvo aukojamos 
Mišios už partizaną J Lukšą ir 

A f A 
SESUO M. GENEROSA 

STAKAUSKAS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2004 m. spalio 27 d. Šv. Ka

zimiero seselių Motiniškame name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL 60629, sulaukusi 89 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš šv . Kryžiaus, Town of Lake, 
Chicago. 

Vienuolyno įžaduose išgyveno 68 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; sesuo Anna Sta-

kauskas; brolis Frank Stack; dukterėčios Cynthia Stack, 
M.D.;-Candace su vyru John Michael, Caryn Stack, MrD., 
Catherine su vyru Paul Foreman, M.D.S., jų šeimos bei 
kiti giminės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota penktadienį, spalio 29 d. nuo 1 v. 
p.p. iki 7 v.v. Mišparai mirusiems 7 v.v., Šv. Kazimiero 
vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chicago. 

Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, spalio 30 d. 10 v. 
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po Mišių 
a.a. seselė Generosa bus palydėta ir palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už seselės 
sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir šeima 

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

Mielai VANDAI, netekus mylimo vyro 

A t A 
dr. VYTAUTO MAJAUSKO, 

reiškiame giliausią užuojautą ir drauge liūdime. 

Regina Snarskienė 
Vaidotas ir Lilė 

Florida 

Sprendžiamas S. Dariaus ir S. Girėno 
mauzoliejaus likimas 

Kauno miesto valdžia ieško 
sprendimo, ką daryti su Seno
siose miesto kapinėse esančiu 
vadinamuoju S. Dariaus ir S. 
Girėno mauzoliejumi, kuris šiuo 
metu yra uždengtas medine 
pastoge ir tapęs asocialių 
asmenų landyne. 

Kol bus parengtas visų 
Senųjų miesto kapinių (soviet
mečiu vadinto Ramybės parku) 
sutvarkymo projektas, žadama 
apsispręsti dėl mauzoliejaus, 
kuris buvo lietuvių lakūnų did
vyrių Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno kūnų laikinu prieglobs
čiu. Įvairių sričių specialistų 
nuomone, tuščią kapavietę 
reikėtų išlaikyti užpilant smė
liu. Tačiau yra siūlymų mau
zoliejuje padaryti ekspoziciją ar 
pan. 

Savo nuomonę prieš 12 
metų išsakęs, architektas 
Vytautas Žemkalnis teigė, kad 
apie šio mauzoliejaus atstatymą 

buvusiose kapinėse negali būti 
jokios kalbos. „Toje vietoje, kur 
buvo mauzoliejus, galima 
įrengti gulsčią granito lentą ir 
trumpai parašyti, kad čia buvęs 
Dariaus ir Girėno mauzoliejus, 
pastatytas tokiais ir tokiais 
metais, bolševikų nugriautas 
tokiais ir tokiais metais", — 
tuomet kalbėjo architektas. 

Tuoj po žūties legendinių 
lakūnų kūnai buvo atvežti į 
Kauno katedrą baziliką. Nuo 
1937 iki 1940 m. jų poilsio vieta 
buvo Senosiose miesto (kar
melitų) kapinėse įrengtame 
mauzoliejuje. Vėliau kūnai 
saugoti Medicinos institute, kol 
galop ramybę rado Aukštųjų 
Šančių karių kapinėse. Po karo 
mauzoliejus buvo sunaikintas, 
o, atkūrus nepriklausomybę — 
vėl atkastas ir pridengtas 
medine pastoge. 

(Elta) 

S. Dariaus ir S Girėno mauzoliejus Kaune 

kitus žuvusius part izanus. 
Buvau pakviestas iškilmingame 
minėjime tarti žodį apie šį par
tizaną. Juozą Lukšą teko pažin
ti man dar studijuojant Stutt
garto universitete Vokietijoje. 
Mane su J . Lukša supažindino 
prof. Juozas Brazaitis kaip su 
architektūros studentu iš Šve
dijos. Po paminklo pašventini
mo nuvykome į J. Lukšos žuvi
mo vietą prie miško. J . Lukšos 
žmona Nijolė irgi buvo atvykusi 
iš Amerikos. Tą dieną inž. Va
lentinavičius man aprodė ir 

kitas Lietuvos vietoves, aplais
tytas partizanų krauju. Mano 
kelione Lietuvos laisvės kovu 
keliais truko visą dieną. Gaila, 
kad mano sveikata dabar nėra 
gera. Mano Alė yra didelė mano 
rūpintojėle. Jeigu Šv. Tėvas su 
tokia liga lanko, laimindamas 
pasaulį, tai ir aš dar galiu 
judėti". Tai žodžiai, kuriais jis 
baigia savo paskutinį laišką. 

Nors Edmundas iškeliavo į 
amžinybę, bet jo atlikti darbai 
liko 

Ignas Medžiukas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. Jonas Adomavičius 
Romo Eidukevičiaus nuotr. 

DR. JONAS ADOMAVIČIUS, 
vienas iš dosniausių kultūros 
rėmėjų, našlaičių globėjų ir 
besirūpinančių mūsų sveikata, 
vėl a t s iuntė 1000 dol. LB 
Kultūros tarybos darbams pa
remt i . Už auką nuoširdžiai 
dėkojame. 

SPALIO 30 D., ŠEŠTADIENĮ, 
nepamirškite laikrodžio rodyk
lę pasukti 1 vai. atgal . 

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 
Čikagoje maloniai prašo visus 
klubo narius atvykti į metinį 
susir inkimą ir vaišes , vyk
siančias lapkričio 7 d., sekma
dienį, 12 v. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. 

BRIGHTON PARK MOKYKLOS 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave., 
netoli bažnyčios, spalio 30 d. 6 
v.v., šeštadienį, vyks kaukių 
paradas - pasirodymas. Kvie
čiame visus atvykti su kau
kėmis. Geriausios bus apdova
notos. Loterijoje bus galima 
išlošti dviratį - vorą. Veiks 
baras , bus cepelinų, šašlikų, 
skambės naujausia lietuviška 
muzika. Šokiams gros A. 
Barniškio ansamblis . Kviečia
me visus gerai praleisti laiką 
Halloween šventėje. 

KUNIGAS JONAS KUZINSKAS. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
direktorius spalio 31 d., sekma
dienį, 12 v. a t l iks religines 
apeigas prie Steigėjų paminklo 
Vėlinių iškilmėse. Tradicinėse 
apeigose gyvųjų ir mirusiųjų 
dvasinėje jungtyje dalyvauja 
šauliai ir ramovėnai rikiuotėje, 
kapų savininkai ir žmonės, 
b rang inan tys š ias kapines , 
ištisą šimtmetį glaudžiančias 
didelę tautos dalį amžinojo poil
sio ramybėje. 

VĖLINIŲ IŠKILMĖS Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse vyks 
sekmadienį, spalio 31 d. Prie 
šiose kapinėse esančio Steigėjų 
paminklo 12 v.p.p. vyks trum
pos religinės ir pasaulietinės 
pamaldos Visi mūsų tautos 
mirusieji • bus prisiminti dva
sininko malda , pasauliečio 
visuomenininko žodžiu. Vėlinių 
žvakės uždegimu, vainiko visų 
dalyvių vardu padėjimu, ir 
ka r tu giedama giesme bei 
Tautos himnu. Iškilmes daug 
metų ruošia Bendruomenės 
pasauliečių komitetas ir Kapų 
savininkų draugija, garbės sar
gyboje su vėliavomis dalyvau
jan t uniformuotiems šauliams 
ir ramovėnams. Visi kviečiami 
dalyvauti šiose mirusiųjų 
pagerbimo iškilmėse ir po jų 
aplankyti čia pat Šv. Kazimiero 
kapinėse palaidotus artimuo
sius, draugus ir lietuvių tautos 
nusipelniusius asmenis. 

ŠIAIS METAIS VISŲ ŠVENTŲJŲ 
švente nėra pr ivaloma, nes 
pagal kalendorių ji yra pirma
dienį. Laikantis Lietuvos tradi
cijų, šios dienos vakare bus pir
mosios Vėlinių Mišios 7 v v. 
Kitą rytą vyks įprast inės 
Mišios 8 v.v. 

PUOSELĖDAMA LIETUVIŲ KUL
TŪRĄ bei tradicijas. JAV lietu
vių bendruomenės Kultūros 
taryba ir š iemet apdovanojo 
tuos. kurie uoliai prisideda prie 
lietuvybės klestėjimo. Tarp pre
mijuotųjų - ir „Dainavos" 

mblis. J am atiteko muzi

kinė premija, kurios atsiimti 
ansambliečiai sugužės - žinoma ! -
su daina. Premijų šventė įvyks 
sekmadienį, spalio 31 d., 12:30 
v.p.p. PLC, Lemonte, Lietuvių 
fondo salėje. Šventei „Dainava" 
ruošia t rumpą muzikinę pro
gramą iš tradicinio Dainų šven
tės reper tuaro . Atvykusių
jų laukia ir šventiniai pietūs, į 
kur iuos galite užsiregistruoti 
jau dabar tel. 630-243-6302. 

LAPKRIČIO 1-AJĄ, pirmadienį, 
7 v.v. visus kviečiame į šv. 
Mišias Švč. Mergelės Marijos 
gimimo bažnyčioje. Ypač kvie
čiame tuos , kur ie negali 
aplankyti savo artimųjų kapų. 
Uždegsime žvakelę, maldose 
pr i s imins ime savo brangiuo
sius, besiilsinčius amžinybėje, 
mintimis ir širdimi būsime ten, 
kur dega tūkstančiai Viešpaties 
a l tor iaus žiburėlių, kur prie 
mažyčio žemės kauburėl io 
sus i r enka visa šeima. Tą 
vakarą du skirtingi pasauliai, 
gyvųjų ir mirusiųjų, t a m p a 
tokie art imi. Nepamirškime tų, 
kurie mums žemėje buvo tokie 
brangūs. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO 
klubo „Li tuanica" 54-asis 
sezonas bus pažymėtas t r a 
diciniame pokylyje spalio 30 d., 
PLC Didžiojoje salėje, Lemonte. 
Užsisakyt i vietas bū t ina iš 
anksto tel. 708-532-7526, kvies
ti Ann Marie Jurai t is . 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį , 12:30 v.p.p. PLC 
Lemonte , LF salėje. Progra
moje: premijų teikimas, svei
kinimai ir koncertas. Norintieji 
dalyvauti vaišėse po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalai tę tel. 630-243-6302. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS gimi
mo parapijoje, esančioje 6900 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, nuo 
lapkričio 1 d. pakeičiamas 
ryt in ių Mišių anglų kalba 
laikas. Mišios bus aukojamos 
8:30 v.r. 

LAPKRITIS - MALDOS už miru
siuosius mėnuo. Palaimintojo 
Ju rg io Matulaičio lietuvių 
ka ta l ikų misijoje, esančioje 
PLC 14911 - 127th St., Lemont, 
lapkritį pradedame šv. Mišių 
devyndienį už mirusiuosius. 

KIEKVIENĄ SPALIO MĖN. sek
madienį Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčios vestibiu
lyje, PLC 14911 - 127th St., 
Lemont , po šv. Mišių vyks 
BALF-o vajaus rinkliava. 
Būkime dosnūs. 

JAUNIMO CENTRO MOTERŲ 
klubas spalio 31 dieną, sekma
dienį, tuojau po 10:30 v.r. šv. 
Mišių, kviečia visus į Jaunimo 
centro kavinę. Būsite pavaišin
ti skaniausiais mieliniais bly
nais su obuoliene ir turėsite 
progą pabendrauti su draugais 
ir tėvu Antanu Gražuliu, SJ . 

LAPKRIČIO 1 D. 6 V.V., Visų 
šventųjų dieną, Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje įvyks lietuvių Šv. 
Eucharis t i jos švent imas ir 
mirusių artimųjų prisimini
mas . Šį šventą vakarą visi 
uždegsime žvakeles ir prisimin
sime savo pašaukimą į šven
tumą ir amžinybę. Maldoje bei 
širdyje būsime kar tu su bran
giais artimaisiais, kurie jau yra 
Viešpaties pašaukti. Kviečiame 
visus. 

KETURI 
LIETUVIŲ FONDO 

PROJEKTAI 

Spalio 19 Lemonte posė
džiavo Lietuvių fondo 
taryba. Posėdžio pradžioje 

Tarybos pirmininkas dr . Anta
nas Razma pranešė, kad 2004 
metų Lietuvių fondo visuo
meninė premija bus į teikta prof. 
habil. dr. Vytautui Landsber
giui LF pokylyje lapkričio 6 d. 
Lemonte. 

LF valdybos pi rmininkas 
Arvydas Tamulis džiaugėsi, kad 
per valdybos organizuotą tra
dicinį LF golfo turnyrą Lemonte 
ir LF tarybos nario Sauliaus 
Anužio pravestą turnyrą Det
roite, į LF įstojo 22 nauji nariai. 
Kitais metais panašūs turnyrai 
bus skatinami ir ki tose vie
tovėse. Valdyba turėjo kelis 
posėdžius ir vieną specialią 
ateities veiklos planavimo sesi
ją, kurios metu buvo kalbėta 
apie LF pagrindinį tikslą, na
rius, fondo stiprias ir silpnas 
vietas, fondo įvaizdį narių ir 
visuomenės tarpe, i r ateities 
planus. 

LF administratorė Laima 
Petroliūnienė su talkininkais 
išsiuntė visiems LF nar iams 
laiškus su pirmojo 2004 metų 
pelno paskirstymo duomenimis 
ir pranešimais. 

Valdyba suplanavo keturis 
pagrindinius projektus. Pir
masis projektas yra L F įgalio
tinių atskirose lietuvių gyve
namose vietovėse t inklas . LF 
tarybos ir valdybos na rys Vytas 
Vaitkus stiprins ir plės LF 
valdybos ryšius su dabartiniais 
ir naujais įgaliotiniais, per juos 
bus skleidžiama LF informaci
ja , verbuojami nauji nariai , 
ruošiami vajai ir informaciniai 
susirinkimai. Antrasis yra LF 
informacijų tinklas per žinias-
klaidą, laiškus ir k i tus būdus, 
kurį vykdo tarybos ir valdybos 
narė Sigita Balzekienė, inter-
netą tvarko valdybos narys 
Ramūnas Astrauskas. Trečiasis 
yra įvairios programos litua
nistinėse mokyklose, supažindi
nan t mokytojus, tėvus ir 
mokinius apie Lietuvių fondą, 
kuo rūpinsis tarybos ir valdybos 
narė Ramoną Žemaitienė. 
Ketvirtasis projektas yra naujų 
LF narių vajai ir jį vykdys tary
bos narys Saulius Anužis. 
Ateinantys 2005 metai bus 
naujų LF narių metai. 

Pirmininkas Arvydas Ta

mulis rugsėjo mėnesį dalyvavo 
JAV Lietuvių bendruomenės 
tarybos sesijoje Arizonoje ir ten 
su Krašto valdybos pirmininke 
Vaiva Vėbraite bei jos ben
dradarbiais kalbėjosi apie Lie
tuvių fondo naujų įstatų projek
tą. Nespėjus ten visko išsiaiš
kinti, abu (LF ir JAV LB) valdy
bų pirmininkai ir bendradarbiai 
vėl susitiko spalio 23-24 dienų 
savaitgalį Connecticut valstijo
je. 

Finansų komisijos pirmi
ninkas Saulius Čyvas dirbo 
kartu su LF buhalteriu Pijumi 
Stončiumi CPA (Certified Pub
lic Accountant), tvarkančiu LF 
finansų knygas, ir pateikė 
rugsėjo mėnesio ataskaitas. 
Detalus finansų pranešimai 
rodė, kad LF investicijos gerai 
laikosi, nežiūrint biržos svyra
vimų, o valdyba laikosi nustaty
to biudžeto ir išleido mažiau 
pinigų negu buvo numatyta. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas Kęstutis Ječius 
pranešė antro 2004 metų pelno 
skirstymo rezultatus. Spalio 9 
d. buvo paskirstyta 254,516 dol. 
švietimo, mokslo ir stipendijų 
reikalams — 22,800 dol.; kul
tūriniams reikalams — 15,000 
dol., jaunimo stovykloms — 
21,716 dol., Pasaulio lietuvių 
centro Jaunimo rūmų projektui 
— 100,000 dol., JAV išeivijos 
žiniasklaidai — 60,000 dol., 
kitiems projektams — 35,000 
dol. Taryba vienbalsiai patvirti
no paskirtas sumas. Komisijos 
pirmininkas tarybai pasiūlė 
keletą minčių LF pelno skirsty
mo gairių pakeitimui ir praplė
timui. LF turėtų kreipti didesni 
dėmesį ir skirti didesnę paramą 
išeivijos reikalams. Diskusijos 
šiais klausimais bus tęsiamos 
kituose tarybos posėdžiuose. 

Jstatų komisijos pirmi
ninkas advokatas Vytenis Kir-
velaitis pateikė posėdžio daly
viams kelias rekomendacijas 
LF įstatų projektui. Jos bus 
svarstomos ateityje. 

Garbės komiteto pirmi
ninkas dr. Jonas Valaitis kal
bėjo apie 2005 metų Lietuvių 
fondo dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premiją, kurios ko
misijai pirmininkauti taryba 
patvirtino Sigitą Balzekienę. 

Lietuvių fondo 
informacija 

PROANŪKES 
ŠAKNYS 

LIETUVOJE 

SKELBIMAI 
• Amer ikos lietuvių radi jas , 

vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per 

WCEV 14.50 AM Tel. 773-
847-4903, adresas 4459 S. 

Francisco, Chicago, IL 60632 

„Chicago Tribūne" sekmadie
ninis kelionių priedas „Travel" 
2004.10.24 laidoje įdėjo platų 
Karen Tolme Olson straipsnį 
apie kelionę po Lietuvą su 
pusės puslapio dydžio spalvota 
Kryžių kalno nuotrauka, su 
spalvotomis Vilniaus, Kauno ir 
Trakų pilies nuotraukomis. 

Autorė sako, kad jos pro
senelis, būdamas tik 16 metų, 
1865 metais atvyko į JAV 
ieškoti geresnio gyvenimo. 
Autorės senelis gyveno Čikagoje ' 
ir mirė 1932 metais. Apie savo 
giminę ir apie Lietuvą Karen 
nelabai daug žinojo, bet, atsi
radus progai keliauti į Lietuvą 
su „Snowball" organizacija jau
nimui, ji nusprendė vykti ir 
sužinoti apie savo „šaknis". 

Straipsnyje aprašomas Vil
nius, kelionė su „SnowbaH" 
vadovu Jack Invin po Lietuvą, 
aplankant Kauno ir Klaipėdos 
turistų mėgstamas vietas. Ra
šoma apie malonius įspūdžius, 
lietuvių vaišingumą pakelės 
valgyklose ir viešbučiuose. Pla
čiai aprašoma Neringa: Nidos 
sklandymo mokykla, etnogra
finės kapinės, Thomas Mann 
muziejus ir jo buvusi vasarvie
tė. Karen prisimena ir kioskus 

su skania rūkyta žuvimi. 
Šiauliuose gerieji viešbučiai 

buvo užimti ir jiems teko apsis
toti sovietų „Inturist" buvusia
me viešbutyje su smirdančiais 
liftais. Iš Šiaulių pasuko į 
Kryžių kalną, kur juos nustebi
no kryžių miškas. Autorė sako, 
kad dauguma kryžių buvo pas
tatyti po 1950 metų, mirusių 
Sibire atminimui. Primena ir 
sovietinį laikotarpį, kai buldo
zeriai laužė kryžius, kaip juos 
lietuviai naktimis atstatydavo. 

Iš Kryžių kalno grįžę į 
Vilnių, vaišinosi koldūnais se-
niausiame Vilniaus restorane 
„Lokys". Aplankę Trakus vėliau 
turėjo vykti į Druskininkus, kur 
vyko „Snowball" seminaras, 
sutraukęs 40 jaunuolių, ir 
trukęs vieną savaitę. Po to 
aplankė Grūto parką su so
vietinių herojų paminklais, 
suvežtais iš visos Lietuvos. 
Kelionėje po Lietuva juos lydėjo 
Audronė Auskelienė. 

Nors Karen nepavyko 
sužinoti savo prosenelio gim
tinės ir ją aplankyti, straipsnį ji 
baigia rašydama, kad lanky
dama Lietuvą ji surado pro
senelių dvasią. 

Paruošė Br. Juode l i s 



Regimantas Tamošaitis -
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentas, 

literatūros kritikas, eseistas, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai" 
grožinės literatūros skyriaus redaktorius ir fotomeninkas. 

Pris tatome keletą naujų darbų iš jo Vilniaus fotokolekcijos. 
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Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

Lietuvos vyčių 112-ta kuopa 
Lietuvos vyčių organizacija 

Amerikoje buvo įsteigta 1913 
suvažiavimo metu Lawrence, 
Massachusetts . Šios jaunimo 
organizacijos kūrėju laikomas 
Mykolas Norkūnas, kur iam 
talkino kunigai ir kiti Lietuvos 
patriotai . Ši Lietuvos vyčių 
organizacija plačiai pasklido po 
visą Ameriką. 

Čikagoje ir apylinkėse yra 
veiklios kuopos. 112-oji kuopa 
yra didžiausia savo narių skai
čiumi, bet ir jos narių skaičius 
mažėja, nes daug vyresniųjų 
išeina į užtarnautą pensiją, o 
išeinančiųjų gretos silpnai 
papildomos jaunais nariais. 

Iš tikrųjų. Vyčių organizaci
ja buvo sukurta kaip atkirtis 
tuo metu didėjančiai laisva-
manybei ir bažnyčios nieki
nimui. Tuo metu, kunigai ir 
Lietuvos patriotai susirūpino 
lietuviškumo išlaikymu ta rp 
augančio jaunimo. Laikui 
bėgant Lietuvos vyčių organi
zacijose įvyko daug pasikeitimų 
kalbos vartojimo atžvilgiu, bet 
siekis padėti Lietuvai išliko iki 
šių dienų. 

Pirmasis 112-tos kuopos 
susirinkimas po vasaros atos
togų įvyko šių metų rugsėjo 
mėn. 26 d Švč. Mergelės Mari

jos gimimo parapijos salėje. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Leonas Paukštė ir pakvietė 
kun. Anthony Markus, einantį 
dvasios vadovo pareigas su
kalbėti palaiminimo maldą. Po 
maldos buvo pakviesti visi 
valdybos ir įvairių komisijų na
riai skaityti pranešimus apie 
tai, ką yra nuveikę Lietuvos 
vyčių organizacijai. 

Po pranešimų vyko naujos 
valdybos ir komisijų narių 
rinkimai šio rudens, žiemos ir 
pavasario sezonui. Rinkimams 
vadovavo Aleksandras Mockus, 
einąs pirmininko pavaduotojo 
pareigas. Balsuojama buvo 
viešai. Kandidato pavardė buvo 
pranešta susirinkusiems na
riams, dviems asmenims pa
sisakius „už", o negavus nei
giamo atsakymo kandidatas 
tapdavo išrinktu, jam prieš tai 
davus sutikimą. Todėl rinkimai 
praėjo gana greitai. 

J valdybą buvo išrinkti šie 
asmenys. Leonas Paukštė buvo 
perrinktas eiti valdybos pirmi
ninko pareigas. Aleksandras 
Mockus — pirmasis pirmininko 
pavaduotojas, Anelė Pocius — 
antroji pavaduotoja, Andrea 
Deksnis — trečioji pavaduotoja 
jaunimo reikalams, Gerri Chap-

lin — metinių susir inkimų 
sekretorė, Maria-Anna Gerčius 
— pasitarimų sekretorė, Albina 
Giedraitis — sekretorė praneši
mams apie Vyčių veiklą, Maria 
Deksnis — sekretorė nar io 
mokesčio reikalų tvarkymui , 
Dolores Wainauskas, perrinkta 
kasininkės pareigoms. Lorraine 
Švelnis ir Elenora Kasputis — 
Kontrolės komisiją. 

Išrinktuosius pris tatė ir 
priėmė jų priesaiką dirbti 
Lietuvos vyčių gerovei ir 
laikytis jos nuostatų, dvasios 
vadovas kun. Antanas Markus, 
įvairių komisijų darbus perėmė 
iš anksto numatyti asmenys, 
sutikę dirbti su Lietuvos vyčių 
112-tos kuopos nariais. Darbai 
buvo paskirstyti tokiose sri
tyse: ryšiai su šalpa Lietuvai, 
amerikiečių ir lietuvių spauda, 
veiklos nuotraukos ir sergančių 
bei mirusių narių lankymas, 
ryšių palaikymas su „Draugu", 
„Lietuvių balsu" ir kita spauda. 

Pasibaigus pranešimams ir 
rinkimams į valdybą ir komisi
jas , kun. Antanas Markus 
suteikė palaiminimą, o 
pirmininkas Leonas Paukštė 
pakvietė visus pabendraut i . 
Lietuvos vyčių nariai palaiko 
malonius santykius ne tik su 
organizacijos nariais, bet yra 
veiklūs visuomeniniame gyve
nime. Lietuvos vyčiai visada 
kviečia naujai atvykusius iš 
Lietuvos prisijungti prie jų. 
Organizacijai reikia j aunų 
narių, kad galėtų išlaikyti ją 
veiklią dar daug metų. 

Antanas Paužuol is 


