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Lietuvos prezidentas lankosi 
Jungtinėse Tautose 

New Yorkas-Vilnius, rug
sėjo 22 d. (BNS-Elta) — Jung
tinių Tautų būstinėje New 
Yorke susitikę Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus ir 
JAV prezidentas Bill Clinton 
apsvarstė būsimąjį Lietuvos 
vadovo vizitą į Vašingtoną. 

Darbinis V. Adamkaus vizi
tas JAV sostinėje planuojams 
spalio pabaigoje. 

Lietuvos ir JAV vadovai 
susitiko Jungtinių Tautų 
Generalinio sekretoriaus Kofi 
Annan surengtuose pietuose 
JT Generalinės Asamblėjos 
sesijoje dalyvaujantiems už
sienio valstybių vadovams. 

„Grįžęs į Baltuosius Rūmus, 
liepsiu savo komandai pradėti 
ruošti medžiagą mūsų susiti
kimui", sakė B. Clinton. Apie 
tai BNS iš New Yorko pranešė 
prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė. 

V. Adamkus priminė, kad su 
B. Clinton jam yra tekę susi
tikti kaip su tos pačios JAV 
administracijos pareigūnu, 
kai Lietuvos vadovas dar dir
bo federalinėje JAV gamto
saugos tarnyboje. 

Tos pačios dienos popietę V. 
Adamkui jau buvo tekę gilin
tis ir į kitus JAV prezidento 
reikalus. Komentaro apie JT 
tribūnoje tik ką pasakytą B. 
Clinton kalbą jo paprašė CNN 
televizijos žurnalistė. 

Lietuvos prezidentas sakė, 
jog yra svarbu tai, kad JAV 
vadovas savo kalboje akcenta
vo visam pasauliui aktualius 
kovos su terorizmu ir tautinės 
nesantaikos mažinimo reika
lus. 

V. Adamkui taip pat teko 
įvertinti ir JAV prezidento 
pastarojo meto asmeninio gy
venimo problemas. 

Atsakydamas į žurnalistės 
klausimą, Lietuvos preziden
tas teigė, kad JAV prezidentas 
turi didelį pasaulinės ben
druomenės pasitikėjimą ir 
derėtų atskirti jo vykdomą 
politiką nuo asmeninio gyve
nimo. 

Lietuvos moterys — 
prieš smurto 

demonstravimą 
Palanga, rugsėjo 21 d. 

(Elta) — Palangoje vykusios 
konferencijos „Moterų vaid
muo politikoje ir valdyme" da
lyvės išplatino kreipimąsi į 
Lietuvos žiniasklaidos vado
vus. 

Kreipimesi prašoma ypatin
go dėmesio televizijos, radijo 
laidų ir spaudos rašinių turi
niui, kuris esąs „nepaprastai 
smurtingas, o kartais tiesiog 
žeminąs žmogiškąjį orumą". 
• „Esame nepriklausomos 

Lietuvos piliečiai, todėl rūpi
namės, kad mes visi, o ypač 
mūsų vaikai, augtų ir bręstų 
nesužalota sąmone", teigiama 
Lietuvos moterų lygos, Moterų 
konservatorių sąjungos, 
„Naujosios bangos" fondo bei 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos moterų sąjungos atstovų 
pasirašytame kreipimesi. 

Moterų organizacijų da
lyvės sakė, jog jos supranta fi
nansinius žiniasklaidos va
dovų siekius, tačiau prašė 
pagalvoti apie „žmogišką at
sakomybę" ir laikytis Lietuvos 
Konstitucijoje, Lietuvos žur
nalistų etikos kodekse bei 
Jungtinių Tautų „Vaikų teisių 
konvencijoje" apibrėžtų viešo
sios etikos normų. 

Pirmadienį popiet Lietuvos 
prezidentas susitiko su Japo
nuos ministru pirmininku 
Keizo Obuchi. 

V. Adamkus patvirtino, kad 
Lietuva jau yra priėmusi 
sprendimą atidaryti savo am
basadą Tokyo. Kitų metų 
biudžete tam bus skirta lėšų. 
K. Obuchi pareiškė tikįs, kad 
lietuvių diplomatinės atstovy
bės atidarymas labai pasitar
naus dvišalių politinių, ekono
minių ir kultūrinių ryšių plė
tojimui. 

Lietuvos prezidentas priėmi
me taip pat susitiko su Lenki
jos bei Ukrainos užsienio rei
kalų ministrais Bronislaw Ge-
remek ir Boris Tarasiuk. Su
sitikimų metu buvo aptarti 
dvišaliai santykiai, pabrėžus, 
kad jie plėtojami neblogai. Su 
Ukrainos diplomatuos vadovu 
kalbėta ir apie lapkričio 5-6 d. 
numatomą V. Adamkaus vi
zitą į šią valstybę. 

Savo kalboje JT Generalinės 
Asamblėjos 53-ojoje sesijoje 
Valdas Adamkus pareiškė, 
kad „dvi labiausiai tinkančios 
pramoninės valstybės galėtų 
tapti nuolatinėmis Saugumo 
Tarybos narėmis", nes tai 
„sutvirtintų Saugumo Tarybą 
ir užtikrintų jos sprendimų 
demokratiškumą". 

Kaip žinoma, Vokietija ir 
Japonija siekia tapti nuola
tinėmis JT Saugumo Tarybos 
narėmis, ir Lietuva anksčiau 
įvairiomis progomis yra pa
reiškusi paramą šiems sie
kiams. 

Be to, pasak Lietuvos prezi
dento, ir kitos valstybės nusi
pelno papildomų vietų ir tarp 
nuolatinių, ir nenuolatinių 
narių. „Tarybos narių skaičių 
reikia didinti per teisingesnį 
regionų, ypač Rytų ir Vidurio 
Europos, atstovavimą", ragino 
V. Adamkus. 

Pati Lietuva yra pareiškusi 
norą tapti nenuolatine Saugu
mo Tarybos nare. 

Lietuvos prezidentas, turin
tis didelę gamtosaugininko 
profesinę patirtį, ypač ragino 
JT skirti daugiau dėmesio 
ekologijai. „Jei Jungtines Tau
tas iš tiesų siekiame paversti 
žmogaus teises ginančia in
stitucija, aplinkosaugos pro
blemos privalo būti tarp mūsų 
dienotvarkės prioritetų. Lietu
va parems kiekvieną inicia
tyvą, nukreiptą į gamtos re
sursų gaivinimą ir tausojimą", 
pabrėžė jis. 

V. Adamkus savo kalboje 
dar išskyrė tarptautinio nusi
kalstamumo ir terorizmo, ne
legalios ginklų bei narkoti
kų prekybos, pinigų .plovimo" 
problemas. 

Lietuvos vadovas ragino 
Jungtines Tautas „kuo akty
viau" remtis regioninėmis or
ganizacijomis, „kurios dažnai 
gali padaryti tai, kas ne
įmanoma globaliam forumui". 
Tarp tokių organizacijų V. 
Adamkus minėjo Baltijos jū
ros valstybių tarybą, kuriai 
dabar pirmininkauja Lietuva. 
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Nuotr.: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Po
vilas Jakudonis mitinge prie Seimo rūmų sakė, kad turi būti priimti įsta
tymai, „užkirsiantys kelia visiems 'buvusiems' į valdžios struktūras". 

(Elta) 

Politkaliniai reikalavo 
„santarvės be komunistų" 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Iš visos Lietuvos 
suvažiavę buvę politiniai kali
niai ir tremtiniai antradienį 
prie Seimo rūmų Vilniuje rei
kalavo greičiau priimti reikia
mus įstatymus, kurie pagrei
tintų desovietizaciją. 

Policijos vertinimu, buvo su
sirinkę apie 3,000-4,000 žmo
nių. 

„Desovietizacija — tai Lietu
vos laisvės atestacija", „Už 
santarvę be komunistų ir 
kagėbistų", „Laikas pažaboti 
KGB-istus ir jų išperas", skel
bė plakatai. Kalbas mitinge 
lydėjo tautinės giesmės ir gar
sios ovacijos. 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos tarybos 
pirmininkas Povilas Jakučio
nis mitinge sakė, kad šiais 
veiksmais siekiama viešai 
išsakyti nuomonę dėl desovie
tizacijos būtinybės. 

Renginio dalyviai reikalavo 
kuo greičiau priimti desovie-

Vėliau renginiu organizato
riai Seimui, prezidento rašti
nei ir vyriausybei įteikė pro
testo dokumentus. Šių institu
cijų prašoma, kad jos ilgai ne
delsdamos praneštų apie de
sovietizacijos problemas, spren
dimo laiką ir būdus. 

Kol kas Seimas jo pirminin
ko Vytauto Landsbergio siū
lymu yra priėmęs tik buvusių 
KGB karininkų darbinės vei
klos ribojimo įstatymą, kuris 
dar nėra įsigaliojęs. 

Dainininkas panoro 
• tapti Seimo nariu 

Vilnius, rugsėjo 17 d. 
(BNS) — Dėl laisvos Seimo 
nario vietos Panevėžyje nus
prendė varžytis ir vilnietis 
dainininkas bei kompozitorius 
Algirdas Motuzą. 

Sentimentalia daina „Pa
laimink, Dieve, mus" išgarsė
jęs dainininkas į Seimą kandi-

tizacijos įstatymus, skelbian- d a t u o s todėl> kacį " n o r i P a ' 
keisti švietimo ir kultūros si-

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis su žmo
na Gražina ir Seimo narių de
legacija tęsia savo oficialų vi
zitą Suomijoje. Lietuvos Sei
mo vadovas ir jį lydintys par
lamentarai — Vytautas Dudė
nas, Ona Suncovienė ir Jonas 
Valatka — susitiko su Suomi
jos prezidentu Martii Ahtisaa-
ri, ministru pirmininku Paavo 
Lipponėn. V. Landsbergis Pa

čius komunistų partiją ir visas 
jos sukurtas struktūras nusi
kalstamomis organizacijomis, 
o buvusiems šių struktūrų 
darbuotojams apriboti galimy
bes dirbti. 

Kai kurie mitingo dalyvių 
reikalavo tokius apribojimus 
„kagėbistams ir komunistams 
taikyti iki gyvos galvos". 

Mitingo dalyviai kartu 
smerkė, anot jų, teisėsaugos 
neveiksmingumą, teismų so-
vietiškumą ir kovos su nusi
kaltėliais imitavimą. 

Kalbėtojai ragino prezidentą 
ir vyriausybę vykdyti tautinę 
politiką ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Valdžia buvo ragi
nama labiau kontroliuoti 
žiniasklaidą, nes ji — „ne 
šventoji karvė". 

Mitinguotojai, prie Seimo 
rūmų susirinkę dar prieš vi
durdienį, čia ketino praleisti 
kelias valandas. 

asikivi draugijoje skaitė pra
nešimą „Baltijos regiono sau
gumas". (Eltai 

tuaciją". 
„Net sovietmečiu kiekvie

nos kaimo mokyklos vaikai 
būdavo atvežami žiūrėti spek
taklių į miestus, o dabar moki
niai net nežino, ką reiškia žo
dis 'opera'", sake A. Motuzą. 

Anot jo, savo ketinimus 
jam labai sunku įgyvendinti, 
būnant „paprastu mirtinguo
ju". 

Savo kandidatūrą iškėlęs 
A. Motuzą iki spalio 6 d. turės 
surinkti 1,000 šios apygardos 
rinkėjų parašų. 

Vyriausiojoje rinkimų ko
misijoje informavo, kad, nors 
ir paskelbusio? tokių ketini
mų, kol kas nė viena politinė 
partija nepradėjo savo kandi
dato registravimo procedūros. 

Seimo narys Panevėžyje 
bus renkamas vietoj Valstybes 
saugumo departamento direk
toriumi paskirto Mečio Lau
rinkaus, kuris po paskyrimo 
atsistatydino iš Seimo narių ir 
sustabdė naryste konservato
rių partijoje. 

Vyriausybė 
griežtai kovos su 

kontrabanda 
Vilnius, rugsėjo -22 d. 

i BNS) — Lietuvos vyriausybė 
paskelbė tęsianti „nuolatinį 
konstruktyvų dialogą su viso
mis legaliam verslui atstovau
jančiomis organizacijomis", ta
čiau pareiškė, kad nepakęs 
mokesčių nemokėjimo ir kon
trabandinių prekių įvežimo. 

Tokiu pareiškimu ministrų 
kabinetas reagavo į Seimo so
cialdemokratų siūlymą orga
nizuoti mokesčiais nepaten
kintų verslininkų ir vyriau
sybes dialogą, kad „būtų gali
ma išvengti streikų ir nereika
lingos sumaišties valstybėje". 

Vyriausybė, savo ruožtu, pa
ragino socialdemokratų par
tiją prisidėti konkrečiais siū
lymais prie legalaus verslo 
skatinimo programų. 

Socialdemokratų atstovai 
praėjusią savaitę Vilniuje žy
giavo turgaus prekeivių eise
noje, kuria buvo protestuoja
ma prieš vyriausybės reikala
vimą turėti prekių įsigijimo 
dokumentus. Vyriausybė tokį 
reikalavimą motyvavo kova su 
prekyba kontrabandinėmis 
prekėmis. 

Dabar protesto renginiais 
grasina Nacionalinė versli
ninkų konfederacija, reikalau
janti „sureguliuoti mokesčių 
sistemą". 
Baltarusija neskuba 
sudaryti sutarčių su 

Lietuva 
Minskas, rugsėjo 18 d. 

(BelaPAN-BNS) — Baltarusi
jos nuomone, netikslinga pasi
rašyti nelegalių imigrantų 
grąžinimo sutartį su Lietuva, 
kol nepasirašyta tokia sutartis 
su Rusija, rugsėjo 18 d. spau
dos konferencijoje Minske pa
reiškė Baltarusijos užsienio 
reikalų ministras Ivan Anto-
novič. 

Kalbėdamas apie sienos 
įrengimą, ministras priminė, 
kad Lietuva ir Baltarusija pa
sirašė susitarimą pažymėti 
sieną, ir abi valstybės jo laiko
si. 

L Antonovič pripažino, kad 
Lietuva geriau įrengė sieną, 
gavusi šiems tikslams Euro
pos Sąjungos paramą. 

„Mes siūlėme Lietuvai pa
sidalinti lėšas, bet kol kas at
sakymo negavome", sakė jis. 

Drauge Baltarusijos URM 
vadovas pabrėžė, kad Baltaru
sija ir Lietuva — „dvi drau
giškos valstybės, kurios nesi
naudoja viena kitos nesėkmė
mis". 

Jis pažymėjo, kad iš visų 
kaimyninių valstybių Lietuvos 
valdžia „taktiškiausia ir mus 
labiausiai supranta". 

* Tarpbankinių paskolų 
r inka yra praktiškai apmiru
si, o palūkanų normos joje ne
paprastai aukštos, teigia vieno 
didžiausių Lietuvos komerci
nių bankų specialistas, Vil
niaus banko rizikos valdymo 
departamento vadovas Romas 
Česnavičius. „Šiuo metu ilges
nio termino tarpbankinė rinka 
iš viso neegzistuoja", sakė jis, 
o bankai dabar skolinasi vie
nas iš kito ne ilgesniam, nei 1-
2 dienų ar savaitės laikotar
piui. R. Česnavičius sakė. kad 
Lietuvoje dabar labai jaučia
mas litų trūkumas. Kilus kri
zei Rusijoje, daugelis bankų 
klientų pakeitė indėlius litais 
į indėlius valiuta, ir vi.s .;•> kon
vertuotos sumos „nusėdo" Lie
tuvos banke. <BNS> 

Bill Clinton apklausa nepakeitė 
amerikiečių 

Vašingtonas, rugsėjo 22 d. 
(Reuters-B.\'S) — Amerikie
čiai pirmadienį keturias va
landas stebėjo rugpjūčio 17 d. 
vaizdo įrašą, kuriame prezi
dentas Bill Clinton liudijo ty
rimo komisijai apie savo ro
maną su buvusia Baltųjų Rū
mų stažuotoja Monica Levvins-
ky, bet pradinės apklausos ro
do, kad visuomenei tai neypa
tingai rūpėjo. 

Tai gali būti gera žinia pre
zidentui, kuris bando nukreip
ti dėmesį nuo sekso skandalo 
ir išvengti apkaltos proceso 
Kongrese. 

Tai jau antras kartas, kai 
Kongresas paskelbė medžiagą 
iš nepriklausomo prokuroro 
Kenneth Starr tyrimo dėl šio 
sekso skandalo. Vaizdajuoste 
buvo parodyta per televiziją ir 
„Internet'ą"- Pradine visuo
menės reakcija buvo įvairia
lypė, bet iš esmes atrodė, kad 
naujoji medžiaga tik sutvirti
no ankstesniąją amerikiečių 
nuomonę šiuo klausimu. 

Praėjus vos kelioms valan
doms po medžiagos paskelbi
mo atlikta „NBC Nevvs" ap
klausa parodė, kad tik 28 
proc. žmonių tiki. jog prezi
dentas sako tiesą, • 65 proc. 
manė, jog B. Clinton melavo. 
Tačiau užtikrinta dauguma — 
57 procentai asmenų — pa
reiškė nemaną, kad preziden
tas turi atsistatydinti. 

Tačiau net 40 proc. sakė, 
kad prezidentas turėtų atsis
tatydinti — tuo tarpu rugpjū
čio mėnesį jo atsistatydinimo 
pageidavo tik 28 proc. ap
klaustųjų. 

,,ABC News" apklausos duo
menimis, 70 proc. apklaustųjų 
manė. jog prezidentas teisin
gai padarė, nesutikdamas 
smulkiai pasakoti apie savo 

nuomones 
seksualinius santykius su M. 
Levvinsky. 59 proc. teigė, jog 
prokuratūra blogai darė, už
duodama smulkius, skvarbius 
ir konkrečius klausimus. 

Be to, tyrimo duomenimis, 
B. Clinton darbą ir toliau tei
giamai vertina maždaug 60 
proc. apklaustųjų, nepaisant 
to, kad skandalas kelia grės
mę jo prezidentavimui. 

B. Clinton per apklausą 
kartais piktas, o kartais ra
mus, energingai gynė savo 
nuostatą dėl sekso skandalo, 
ginčydamasis, ką reiškia lyti
nių santykių sąvoka. 

Demokratų partijos politi
kai toliau kritikavo prezidento 
veiksmus ir svarstė, ar prieš jį 
turi būti pradėta apkalta. Res
publikonai teigė, kad B. Clin
ton nesutikimas atsakyti į ty
rimo komisijos klausimus gali 
paspartinti apkaltos procesą. 

Buvęs viceprezidentas res
publikonas Dan Quayle. kuris 
2000 metais ketina kandida
tuoti j prezidentus, pirmadienį 
CNN pareiškė, jog B. Clinton 
turėtų atsistatydinti. 

Tuo tarpu prezidento pata
rėjas Paui Begaia pareiškė, 
jog ši apklausa buvo „ban
dymas pažeminti ir sutrikdyti 
prezidentą"' bei „sukelti pani
ką visuomenės nuomonėje, 
siekiant išstumti jį iš posto". 

NBC apklausa parodė, jog 
39 proc. apklaustųjų mano. 
kad B. Clinton liudijimas jam 
pakenkė, o 33 proc. manė, kad 
jis neturėjo jokios įtakos. 

,.The VVashington Post" 
antradienį išspausdino visą 
apklausos nuorašą. Redakcijos 
vedamajame teigiama, kad ši 
apklausa nepakeitė „bylos 
pagrindu", ir Kongresas turė
tų pradėti oficialų apkaltos ty
rimą. 

Kaune lankysis Madagaskaro 
prezidentas 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Madagaskaro salos 
prezidentas trečiadienį at
skrenda į Lietuvą „privataus 
vizito", kurį praėjusią savaite 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai įvertino 
kaip „perkūną iš giedro dan
gaus". 

Prezidentas Didier Ratsira-
ka trečiadienį popiet privačiu 
lėktuvu atskris į Kauną at
siimti suremontuoto ir atnau
jinto asmeninio sraigtaspar
nio. 

Kauno bendrove ..Helisota" 
sovietų gamybos sraigtaspar
nyje Mi-8 įrengė Madagaskaro 
prezidentui 15-kos vietų salo
ną su baru ir kt. patogumais. 

* Po šešerių metu ne
laisvės pagrobėjai sugrąžino į 
tėvynę Čečėnijoje laikytą Esti
jos pilietį Mikk Hans. Jau 
metus nežinomu teroristų va
lioje esančio lietuvio verslinin
ko Viktoro Grodžio vis dar ieš
koma. Tokią informaciją iš 
Kaukazo Lietuvos žiniasklai-
dai antradienį paskelbė Seimo 
pirmininko pavaduotojo Ro
mualdo Ozolo sekretoriatas. 
Buvusio Čečėnijos nepriklau
somybes vado Džochar Duda-
jev giminaičių pastangomis. M. 
Han.s šiemet išlaisvintas be iš
pirkos ir rugsėjo 18 d. sugrą
žintas į namus. Remiantis 
naujausiais lietuvio verslinin
ko V. Grodžio paieškos duome
nimis, jis buvo pagrobtas 
Maskvoje ir vėliau išgabentas 
į Dagestaną. O M 

Prezidentas D. Ratsiraka su 
8 žmonių palyda Kaune pra
leis maždaug keturias valan
das. 

Madagaskaro, ambasada 
Paryžiuje informavo Lietuvą 
apie numatomą vizitą tik pra
ėjusią savaitę, tuo sukeldama 
tam tikrą UR ministerijos ir 
diplomatinio protokolo tarny
bos pareigūnų sumaištį, kurie 
įpratę, kad prezidentų vizitai 
derinami mažiausiai pusmetį 

Pasak Lietuvos valstybinio 
ir diplomatinio protokolo tar
nybos atstovų, privataus vizi
to atvykstančiam Madagaska
ro prezidentui „aerouoste ne
bus tiesiamas raudonas kili
mas ir rikiuojama garbės sar
gyba", tačiau protokolo forma
lumai bus atlikti: jį pasitiks 
protokolo tarnybos atstovas, 
bus skirta apsauga ir limuzi
nas. 

D. Ratsiraka nepageidavo 
jokių susitikimų su oficialiais 
Lietuvos valdžios atstovais. 

Madagaskaro ambasados 
Paryžiuje pareigūnai neįpras
tą vizito organizavimą aiškino 
tuo, kad su Lietuva neuž-
megzti diplomatiniai santy
kiai, nors Lietuva prieš kelerius 
metus siūle Madagaskarui už
megzti diplomatinius santy
kius, bet atsakymo nesulaukė 

KALENDCTRIUS ' 

Rugsėjo 23 d. Linas. Tek
le. Lina, Galinas. Taga. 

Rugsėjo 24 d : Gerardas. 
Rupertas. Ema. Gedvinas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

PRADEDAME NAUJOS 
VEIKLOS METUS 

Aš kadais atėjau liepoj į šitą 
žemę...— 

Kad pagirdytų ledu ir ugnim 
neišsenkantis miško šaltinis. 

Kad pagirdytų iš molio ąso
čio tėviškes pienas. 

Atėjau ieškot ir ilgėtis. Ieškot 
ir ilgėtis. 

Šimtą kartų paklysti ir vėl 
atrasti save, 

Ir įbrukt į saują kažkam ne
jučiom šilumos kąsnelį kaip 
duoną. 

Janina Degutytė 

Mielos Sesės: 
Kūrėjas turi tą nepaprastą 

galią išreikšti tai, ką mes ga
lime matyti , paliesti, pajusti, 
suprast i , kuo galime džiaug
tis, kentėti , bet ko patys nie
kad nepajėgiame išsakyti. Bet 
ir mes daliname tą šilumos 
kąsnelį, daliname meilę, dali
name duoną. Tam nuolati
niam pasidalinimui mus įpa
reigoja mūsų skautiškas įžo
dis, t am mus įpareigoja mūsų 
tikėjimas, visa mūsų skau
tiškoji vizija. 

Kas atsitiktų pasaulyje, jei
gu j a m e nebūtų aukos? Aukos 
šeimoje, aplinkoje, organizaci
joje, bendruomenėje, tautoje? 
Tik per auką atpažįstame tik
rosios meilės didingumą. Ir be 
šitokios aukos ir meilės ne
begalime dalinti skalsios duo
nos. 

Prieš 80 metų gimusi lietu
viškoji skautija išaugo didžios 
aukos šviesoje. Kai po 22 metų 
Lietuvoje užgeso skautiški 
laužai, svečiuose ir laisvuose 
pasaulio kraštuose juos vėl 
įžiebė išeivijos skautija. Pen
kis dešimtmečius ši liepsna 
išliko stipri, šviesi, vedanti lig 
pačio Dangaus. Išlaikyta, iš
mylėta, visų darbu ir auka at
baigta — tai mūsų, išeivijos 
skautijos — dovana laisvę at
gavusiai Tėvynei. Ar skambė
tų šiandien Lietuvoje skau
t iška daina, jeigu skautiška 
dvasia nebūtų išlikusi išei
vijoje gyva? 

Turime kuo džiaugtis, ir už 
daug ką turime būti dėkingi. 
Ir tą mūsų džiaugsmą ir dė
kingumą turbūt geriausiai pa
liudijo šios vasaros Tautinė 
stovykla. Esame gyvi, esame 
st iprūs ir mūsų duona dar la
bai skalsi. 

Pradedame naujus veiklos 
metus. Tebūna jie darbingi, 
skautiškai šviesūs ir gražūs. 
Dar tvirčiau junkimės ranka 
rankon. širdis širdin, kad bū
tume vertos nešti į gyvenimą 

tą šilumos kąsnelį, kad galė
tume dosniai dalinti mūsų 
meile ir auka skalsią duoną, 
kad galėtume ir mes kartu su 
poete kartoti: 

Įsižiūrėk į mūsų akis — 
ten plaukia tavo laivai, 
ten debesis meta lakų šešėlį 

lyg paukštį. 
Šventas laukų birželi, 
palaimink mūsų rankas — 
kad neišsektų upės, 
kad neišmirtų medžiai, 
kad griežlė nenutiltų 
šviesų vakarą 
avižų lauke. 

Sesė Nijolė 
Iš „Vadovės užrašai" 

1998.09.08. 

KVIEČIAME ŠVĘSTI 
LIETUVIŠKO 

SKAUTAVIMO SUKAKTI 

Lietuviško skautavimo 80 
metų sukakties šventę Jauni
mo centre, sekmadienį, lapk
ričio 15 d., 2 vai. p.p. ruošia 
Čikagos skautininkių drau
govė ir šventės rengimo komi
tetas. Programoje — akademi
ja, gera „Dainavos" ansamblio 
vyrų okteto programa, vaišės 
ir skautiškas pabendravimas. 
Kviečiami visi skautai ir skau
tės, o taip pat ir lietuviškoji 
visuomenė.Prašome visus pa
sižymėti šią datą savo kalen
doriuose ir iš anksto pranešti 
rengėjoms apie dalyvavimą. 
Informacijai skambinkit Aldo
nai, tel.708-599-9298. Bilie
tus dalyvavimui šventėje gali
ma užsisakyti telefonu pa
skambinus: Sigitui — 630-
985-1820; Danutei — 773-376-
2153; Antanui — 773-581-
7554; arba Ievutei — 773-737-
2795. Nedelskite. Rengėjams 
būtina žinoti dalyvių skaičių. 
Šioje šventėje turėtume visi 
dalyvauti. 

„SUGRĮŽIMO'' SUEIGA 

Tradicinė metinė iš stovyklų 
sugrįžimo ir vienetų veiklon 
įsijungimo sueiga vyks sekma
dienį, rugsėjo 27 d. PLC, Le-
monte. Šv. Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
vyks 9 vai. r. Sesės ir broliai 
religinę sekmadienio pareigą 
atlieka kartu su savo šeimo
mis. Po Mišių — sugrįžimo 
sueiga. Visi dalyvaujame uni
formuoti. Dalyvavimas vi
siems broliams ir sesėms pri
valomas. 

Čikagos „Aušros Vartų"/,,Kernavės" tunto seses ir „L.tuanicos" tunto broliai, pradėjo 1998^99 metų savo skau
tišką veiklą š. m. rugsėjo 19 d. dalyvavimu Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje vykusių Šiluvos at
laidų procesijoje. Nuotr. Gedimino J a n u l o s 

PRADEDANT 1998/99 M. SKAUTIŠKĄ 
VEIKLĄ 
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i i i 
1/2 metų 

$65.00 
$60.00 

$40.00 
$45.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 man. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

PASITIKĖJIMAS 
Čikagos „Aušros V a r t ų 7 

„Kernavės" tn. skautės ir „Li-
tuanicos" tn. skautai pradėjo 
savo metinę skautišką veiklą 
dalyvaudami Šiluvos atlaidų 
užbaigimo procesijoje ir pa
maldose Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijoje. Šjmet, 
tvarkingai uniformuoti, LSS 
vėliavą lydėjo keturios sesės 
ir šeši broliai iš Čikagos apy
linkės. 

Skautų įkūrėjas Baden Pow-
ell, suprasdamas didžią religi
jos ir moralės reikšmę žmo
gaus gyvenime, visą skau
tybės judėjimą grindė giliais 
principais. Skautų įstatai ir 
šūkis nurodo, kad skauto pa
reiga yra tarnaut i Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Norėdami 
tarnauti Dievui pirma tur ime 
Jį gerai pažinti, kad galėtume 
suprasti kokie tu rė tų būt i 
mūsų siekiai. Jaun imas , daly
vaudamas Šiluvos atlaiduose, 
turi progą ne tik garbinti Die

vą per Jo Motiną Mariją, bet 
ir susipažinti su Lietuvos 
praeitimi ir jos gyventojų reli
ginėmis vertybėmis. Lietuvy
bės išlaikymui yra būtina 
puoselėti lietuviškus religi
nius bei kultūrinius papročius 
ir tradicijas. Skautybės tikslas 
yra religinių bei tautinių ver
tybių skiepijimas jaunimui 
per įdomią, gyvą veiklą. Visų 
tėvų ir vadovų pareiga suda
ryti sąlygas jaunimui dalyvau
t i lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje. Mylėti tėvynę ir arti
mą galima išmokti tik per 
apčiuopiamus, praktiškus dar
bus! 

Apgailestaujame, kad ne vi
si broliai ir sesės turėjo gali
mybę dalyvauti vieninteliuose 
lietuviškuose atlaiduose Čika
gos apylinkėje. Tikimės, kad 
ateinančiais metais mūsų gre
tas papildys Čikagos bei Le-
monto skautai. 

v.s. fil. Ant . Paužuolis 

ANTRO PUSLAPIO SKAITYTOJAI 

v [U Tautinėje stovykloj 
Vyriausios skautininke! 
Milukiene. v.s Irena K> 
naitienė. 

buvo pagerbtos buvusios ir dabartine Seserijos-
r I .SS Tarybos pirmininkes 1$ k. — v.s fil Lilė 
••'lienr. v s fil Rita IVncVlipne ir v s Birute Ba-

Vienas kitas mano pažįs
tamų sako, kad skaito „Drau
ge" skautų skyrių. 

— Tu ne skautas, tai kodėl 
skaitai? 

Pamikčioja, pamikčioja ir 
neturi tikro atsakymo. O aš 
žinau, kodėl jis skaito skautų 
skyrių. Pabandykime suskir
styti į grupes. 

1. J iems patinka jaunimas . 
Labai norėtų atjaunėti. 

2. Labai gailisi, kad nebuvo 
skautas. Kiek prarado. Tai da
bar bent skaitydamas atsigau
na. 

3". Net nežinojo, kad tokie 
skautai kada buvo ir dabar 
dar tebegyvuoja. Kas jie tokie? 
Labai įdomu sužinoti. 

4. Matė skautus, bet nepati
ko. „Kas tai per t rumpakel
niai? Vaikšto su lazdomis, lyg 
norėtų ką mušti. Kalba apie 
Dievą, tėvynę. Pažiūrėsim kas 
iš to išeis". 

5. „Ne mano partijai pri
klauso. Sako, kad bepartiniai . 
Bet kaip gi gali gyventi be 
partijos". 

6. „Buvau skautu. Gaila, 
kad nubyrėjau. O veikia lygiai 
taip pat. kaip ir mano laikais". 

7. Politikierius: „Labai su
siklausiusi grupė. Reikės pr i i 

kalbinti mano kandidatūros 
reklamas panešioti". 

8. Geraširdė moterėlė: „Tiek 
jaunimo! Tiek gražių vaikų! 
Kad tik tiems vadovams už
tektų jėgų ir kantrybes. Skai
tau ir širdis apsąla iš džiaugs
mo". 

9. Finansininkas: „Tokia or
ganizacija! Išlaikyti reikia ne
mažai kapitalo. Vadai, turbūt , 
geras algas gauna. Kai kas 

turėtų susidomėti". 
10. Eilinis skaitytojas: 

„Skaitau nuo pradžios iki ga
lo. Net ir mirties pranešimų 
nepraleidžiu. Politika, baisūs 
nutikimai, nelaimės... O tre
čiadieniais atsiverčiu antrą 
puslapį, tai lyg į gražų pasaulį 
patenku. Stovyklos, iškylos, 
sueigos, kūčios ir dar visokie 
kitokie gražūs nutikimai. Tai 
šen, tai ten skauteliai lietu
viškas vėliavas neša. Koks 
pragiedrėjimas nuo visų tų 
baisių pasaulio įvykių!" 

11. Aš pats. Skaitau savo 
straipsnelį. Džiugu, kad re
daktorė nenumetė į redakcijos 
krepšį. Visi mes, rašantieji, 
norime, kad būtų pateikti 
skaitytojui. Bet skaitau ir imu 
pats save kritikuoti. Šioje vie
toje, manau, gerai pasakyta, 
bet čia — gerokai šlubuoja. O 
kaip pataisysi, jeigu juodomis 
raidėmis išspausdinta. Gal 
reikėjo geriau pagalvoti, gal 
knygas pavartyti, gal gerų 
draugų pasiklausti, gal jiems 
reikėjo duoti pirma pasiskai
tyti. Bet jei per tokius kryž-
kelius eičiau, tai vargu ar 
koks straipsnelis būtų pasiųs
tas redakcijai. Tad ir šį siun
čiu su niekuo nepasitaręs. Te
gul redaktorė daro ką nori. 
Jos galia ir valia. 

Vladas Vijeikis 

„PUOTA JŪROS DUGNE" 

Tradicinė jūros skaučių ir 
skautų „Puota jūros dugne" 
ruošiama šeštadienį, spalio 31 
d., Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

Skautė tiesi ir laikosi savo 
žodžio. (Lietuva) 

Skautas vertas pasitikėjimo 
ir kitais pasitiki. (Kanada ir 
Belgija) 

Skautu reikia pasitikėti. 
(Anglija) 

Savo garbe laimi pasitikė
jimą. (Prancūzija) 

Mielos Sesės ir Broliai, 

Žengiame link didžiojo jubi
liejaus — krikščionybės 2000 
metų sukakties! Įvairiai žmo
nės žvelgia į šią sukaktį: vie
niems — tai tarsi prietarai, j ie 
baiminasi; Bažnyčia trejus 
metus priešjubiliejinius metus 
skiria apmąstymui didžios 
Triasmenio Dievo meilės žmo
nijai; skautų organizacija (pa
sauliniu mastu gyvuojanti j au 
daugiau 90 metų, lietuviškoji 
skautija 80 metų) su nauja vil
timi ruošia naujus jaunimo 
pulkus trečiajam tūkstantme
čiui. 

Savo įžodį skautė pradeda 
„Brangindama savo garbe..." 
— tai gali reikšti: vertinu ir 
gerbiu save lygiai tą patį pati
riu iš kitų. Tai gali taip pat 
reikšti: „giliausiu mano besi
vystančios būties supratimu, 
būdama visatos dalelė, atsisk-
leidžiu visame grožyje". 

Skautybė, nesvarbu kur ji 
bebūtų pasaulyje, neša į žmo
nių bendruomenę teisingumą, 
tiesą, broliškumą ir atvirumą 
visiems. J i siekia keisti žmo
gų ir bendruomenę. Jos planas 
remiasi visišku pasitikėjimu 

KANADOJE 
TORONTO SKAUTAI 

PRADEDA VEIKLĄ 

Toronto „Šatrijos" ir „Ram-
byno" tuntų sueiga ir registra
cija vyks rugsėjo 26 d. po Mai
ronio mokyklos pamokų. Visi 
laukiami. Tėvams proga užre
gistruoti dar neskautaujan-
čius berniukus ir mergaites. 

ŠVĘSIME SVARBIAS 
SUKAKTIS 

Žiemos sezono veiklos pra
džia ir sukaktuvinės šventės 
Anapolio sodyboje spalio 4 d. , 
sekmadienį vyks šia tvarka: 
renkamasi 9 vai. ryto ; 9:30 — 
šv. Mišios Lietuvos kankinių 
šventovėje. Po pamaldų — 
sueiga didžiojoje Anapilio sa
lėje su trumpu Toronto skauti
jos 50 metų ir Lietuvos Skau
tų 80 metų veiklos sukakčių 
paminėjimu. Visi kviečiami 
šioje iškilmėje dalyvauti. 

M.R. 
„Tėviškės žiburiai" 

žmogumi ir žmonių bendruo
mene. Nuo mažiausio iki vy
riausio skauto/skautės užsi
tarnautas ir duodamas pasi
tikėjimas įgalina jį daugybei 
naujų užmojų. Jaunosios 
skautės ar skauto išvystomas 
pasitikėjimas tuo pačiu tampa 
ir vietinės skautų bendruo
menės laimėjimu, kai jaunieji 
gauna realią atsakomybę į sa
vo rankas. Šis pasitikėjimo ke
lias ir nešė pasisekimą skautų 
sąjūdžiui per visus dešimtme
čius. Pasitikėjimas kuria są
jūdį, jis tuo pačiu skatina jau
nimą eiti augimo bei brendimo 
keliu. 

Paprasčiausia praktika — 
įtraukti į pasirenkamą veiklą 
kiekvieną skautą ar skautę 
savoj grupėj ar tai bus iškyloj, 
ar kitam užsiėmime. Berniu
kas ar mergaitė tuoj pamato, 
jog pasirinkimas tuo pačiu 
šaukiasi pasitikėjimo. • Taip, 
pasitikėdami tuo, ką kitas gali 
atlikti ir pasitikėdami jo pajė
gumu tai padaryti, tuo pačiu 
objektyviai įvertiname ir patį 
planą. Skautų kūrėjas nuolat 
davė realią atsakomybę jauni
mui — per suformuotas asme
nybes siekė gerinti ir bendruo
menę. JAV skautai apie tai 
sako: „ A youth of character is 
worthy of trust". Taip formuo
jasi tvirtos asmenybės, kurios 
pasižymi drąsa, meile visiems 
žmonėms, branginančios žmo
giškąsias vertybes. 

Žodžių reikšmė „branginda
ma savo garbę" gerokai pakito 
nuo Viduramžių riterių laikų, 
bet esmė tokio pergyvenimo 
pasilieka. Mes gerai prisime
nam tas akimirkas, kada 
mūsų motyvai, talentai buvo 
pripažinti, mes priimti, ir kiek 
toks pasitikėjimas mus susti
prino, davė naujų jėgų. Skau
tybė nepuoselėja abejingumo 
ydom, o siekia abipusio pasi
tikėjimo aplinkoj vesti jauną 
žmogų pozityvių savybių bren
dimo keliu. Toks pasitikėjimas 
kupinas ir vilties, jog jaunasis 
skautas ar skautė, kurdamas 
medžiaginį, socialinį ir dvasinį 
pasaulį, atras gamtoj ir visa
toj, Dievo Žodyje, kaip sesė ir 
brolis, ir Tą, iš Kurio visa 
ateina ir Kuris ją ir jį pas 
Save kviečia. Naujasis, trečia
sis tūkstantmetis laukia se
sių ir brolių, kurie pasitiki sa
vimi ir kitais, atpažįsta savo 
ribotumus, su pagarba išreiš
kia kitiems savo įsitikinimus, 
pripažįsta kitų savybes ir pa
jėgumą, siekia vidinės lais
vės, būdingos žmonėms su 
charakteriu. 

Budėkime, 
s. Gediminas 
Kijauskas, s.j. 

„Vadovės užrašai" 
1998.09.08 

DR. PETRAS VMSIEUUS 
INKSTŲ, P0SL£S IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St , Elmhurst, IL 60126 

630-941-2600 
Vsisndot psnu —"JSĮĮ Į Į 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. Šuto 310 

NapervBe. IL 60563 
TaJ. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Towe r 1, Suite 3 C 

Downors Grove, IL 60515 
Tei (630) 436-0120 

D R L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hiekory Hilts. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 8.791h Am. , Hfctoiy Į Į į n IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestėm un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Plrmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt l-3v.p.p. 
panktad. ir teštad. 9v.r.-12v.p,p. 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, kilT 
Board Certrfied, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cro— W tonai PavUon 

3 fl. South 
Uthuarsm P t a Ct at CaMomia Ave. 

Chteago. IL 60629 
Tat. 773^71-7879 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
F»How: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 et Ave. 
Hobart, 1N 46342 

(21 
F«x(21 1 947-5279 

947-6236 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.O.S 

Family Dental Care 
6317Fairview, Ste 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

DR. V.J. VASARIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817W.83St,BurtMnk,IL 
Tei. 708-423-8114 
Valandos susitarus 

EDMUNDAS V&NAS, A4LD., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 
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DELTUVOJE SKAMBĖJO 
VARPAI IR GRIAUDĖJO 
SENOVIŠKI PABŪKLAI 

Jau nuo seniai nedidelis 
niestelis Ukmergės pašonėje 
— Deltuva — garsėjo savo Šv. 
slergelės Marijos Paėmimo 
Dangun atlaidais — Žolinėm, 
curios visuomet sutraukdavo 
laugybe žmonių: vietinių ar 
mksčiau gimusių Deltuvos 
įpylinkėse. Net ilgi sovietinės 
)kupacyos metai ir įvairus 
iraudimai nepakeitė šios reli
ginės šventės bei tradicijų. 

Šiemet miestelis tokio žm<>. 
lių antplūdžio nežinia kada 
aiatė. Rugpjūčio 16 diena į jį 
plūdo buvę čionykščiai deltu-
/iškiai, svečiui iš Ukmergės 
Kauno, Vilniaus ir kitų mies
tų. Jų tarpe buvo ir išeivijos 
lietuviai, iš kurių savo ūgiu ir 
Pauliška uniforma išsiskyrė 
nenuilstantis metraštininkas 
iikagietis P. Juodvalkis. Prie 
miestelio ribos rikiavosi kari
nė technika ir kariškiai. N^ 
visi, sugužėję į atlaidus, tilpo į 
bažnyčią, kitiems šv. Mišių te
ko klausytis šventoriuje, o dar 
kiti prekiavo atlaidų saldai
niais, rožiniais ar kitais religi
niai daiktais, įvairiais spau
dos leidiniais ir kt. Vietiniai 
gyventojai atvykusiems sve
čiams aiškino, kad po šv. Mi
šių bus „karas", nes nuo ket
virtadienio netoli Deltuvos iš
kilo senovinė stovyklavietė, 
joje stovi kelios senovinės pa
trankos, vaikštinėja „rusai" ir 
„prancūzai", o virš stovyklos 
plevėsuoja Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės vėliava. Ir vi
si nekantriai laukė tolimesnių 
įvykių. 

Po liturginių apeigų Deltu
vos Švč. Trejybės bažnyčioje 
didžiulė žmonių procesija su 
pašventintais žolynais ran
kose pasuko senųjų Deltuvos 
kapinaičių link. Paradui iš
sirikiavo ir karinė kolona, va
dovaujama generolo St. Raš
tikio puskarininkių mokyklos 
viršininko pulkininko Br. Viz
baro. Prie serųjų kapinaičių, 
kur dabar dii /onuoja buvusio 
Žalgirio kaimelio žemė, buvo 
atidengtas ir Lietuvos kariuo
menės vyriausiojo kapeliono 
majoro A. Bulotos pašventin
tas paminklinis obeliskas 
1812 m. Deltuvos kautynėms 
atminti. Orą perplėšė ir seną
sias Deltuvos kapinaites su
drebino pabūklų salvė, skirta 
Nežinomam kareiviui. 

1812 m. birželio 28 d. čia 
įvyko vieno Prancūzijos-Ru
sijos karo, kuris pasiekė ir 
Lietuvos teritoriją, susirėmi
mų. Tai buvo mūšis ne vie-
tinės reikšmės, bet įeinantis i 
Europos istoriją. 

Birželio 24 d. per Nemuną 
persikėlė pagrindinės Prancū-
zįjos kariuomenės dalys, vado
vaujamos imperatoriaus Na

poleono I. Kitą dieną perkėlą 
trypė II pėst ininkų korpusas, 
kuriam vadovavo maršalas N. 
Udino. Korpusą sudarė pės
tininkai, lengvoji kavalerija, 
artilerija ir visos pagalbinės 
dalys. Iš viso 44.532 kariai ir 
92 artilerijos pabūklai . I rusų 
KStipink'j korpusui vad"vnvo 

generolas le i tenantas L. Vit-
eer>štpin.'>s. Jo korpuse sudarė 
pėstininkai, grenadieriai , dra
gūnui )"i ;arai. kazokai. Tš vi
so 21,31)6 kareiviai ir yb arti
lerijos pabūklai . 

Birželio 27 d. ryte generolo 
1. V i t : ; ' < ; : i š t i ; !!<• '•• >• p•.:>.: ' t • ! ' -

ko. Šėtą ir. pražygiavęs Del
tuva, susitelkė Ukmergėje. 
Vakare Šėtą j au užėmė pran
cūzai. Generolas, matydamas, 
kad negalės ats ikratyt i perse
kiotojo. [>;•:-!''nt r -'rier-gard;). 
vadovaujamą generolo majoro 
J. Kuln'.'vo. J a m buvo pa
valdūs 3,600 karių, tarp kurių 
4-tnrHMBe jėgeriu pulko bata
lionuose t a rnavo daug lietu
viu Prrrirfi^u marša is **J Udi
no korpuso avangardą sudarė 

12,800 kar ių ir 28 artilerijos 
pabūklai. Tokia kariuomenės 
lavina užgriuvo senąja Del
tuvą. Birželio 28 d. generolas 
J. Kulnevas, sužinojęs, kad 
prancūzų žvalgyba jau išjojo iš 
Sėtos, pas iuntė eskadroną hu
sarų ir š imtinę kazokų. Apie 
16 valandą ties Milašiūnais 
rusai pamatė prancūzų raitų
jų jėgerių žvalgybą ir juos 
puolė. Prancūzai nesipriešino 
ir rusų persekiojami ėmė 
trauktis . Tačiau tuo metu 
prancūzų pėsčiųjų jėgerių pul
ko kariai sumania i atkirto ke
lią priešo rai tel iams. Įvyko 
trumpos, bet smarkios, kau
tynės, po kur ių rusai buvo pri
versti per mišką pasitraukti į 
Deltuvą. Tada generolas L. 
Vitgenšteinas, norėdamas iš 

Ukmergės saugiai at i t raukti 
pagrindines korpuso jėgas, 
generolui Kulnevui įsakė už
imti poziciją už Deltuvos (į 
Šėtos pusę). Atvirame lauke iš 
miško pasirodžius prancūzų 
raitųjų jėgerių kolonai, su
gaudė rusų artilerija. Vienas 
sviedinys sprogo šalia kelių 
štabo kar in inkų ir maršalo N. 
Udino. Apie pusiaudinį atvyko 
prancūzų pėst ininkų divizija, 
kuriai marša las N. Udino įsa
kė drauge su brigados genero
lo Kastekso kavalerija pradėti 
puolimą. Deltuva sugaudė, 
paskendo artilerijos dūmuose, 
žvengė žirgai, šūkaliojo žmo-
•COj dejavo sutoisrioji. Pran
cūzai greitai užėmė miesteli, 
visu frontu išrikiavo artileriją, 
kuri atidengė ugnį į pasitrau
kusių ir įsitvirtinusių už Sto
res upelio rusų pozicijas. Ge
nerolas J . Kulnevas, supratęs 

Danutė Bindokienė 

Ir kodėl dar to 
reikėjo? 

Senoviška artilerijn. pn«>ruoSusi „mūšiui" Nuotr. virš. Romo Eidukevičiaus 

orancūzų ruošimąsi atakai, 
nieko nelaukdamas pats metė 
į ataką 10 eskadronu kavale
rijos. J ie kelis kar tus susikovė 
su prancūzais prieš Stanislavo 

loję dalyvauj • būrelis šaulių, o 
didysis etmonas A. Pociūnas 
— LŠS centro valdybos narys. 
Kitoje aikštė? pusėje išsidėstė 
„prancūzai", kuriuos vaidino 

dvarą (buvęs Žalgiriu kaimas) Latvijos ir Rusijos istorijos 
klubų nariai, apsirėdę puoš
niomis tų laikų uniformomis. 
Šioms „pajėgoms* vadovavo 
Maskvos isterijos klubo vado
vas S. Ulanovičius. Prieš mūšį 
lauką gausiai „užminavo" pi-

ir miestelio kapines 
Tik generolo L. Vitgenštei-

no korpusui sėkmingai per
sikėlus į kairįjį Šventosios 
upės krantą, rusų ariergardas 
pradėjo t rauktis iš Deltuvos. 
Pagaliau ir jis sėkmingai per- rotechnikai. 
sikėlė per Šventąją. Po 16 va
landų mūšis pasibaigė. 

Visa tai įvyko prieš 186 me
tus ir šio mūšio fragmento in
scenizacijos nekantriai lau
kiantys žiūrovai — tūkstan
čiai į atlaidus susirinkusių 
žmonių, ta rp kurių buvo ir Ru
sijos, Lenkijos bei Prancūzijos 
ambasadų atstovai, karo ata
šė, Lietuvos kariuomenės vy
riausias kapelionas A. Bulo
tas , Ukmergės rajono meras 
A. Dambraukas, Vilniaus ap
skrities KASP rinktinės vadas 
pulkininkas leitenantas A. 
Dudavičius, Kauno apskrities 
administracijos sekretorius V. 
Senvaitis, dimisijos generolas 
J . Vainauskas, Vytauto Di
džiojo karo muziejaus direk
torius J . Jurevičius, Ukmer
gės rajono šauliai — plūstelėjo 
prie tvenkinio, prie kurio stovi 
senoji Deltuvos klebonija. 
1919 m. kovo 28 d. 15 valan
dą į šioje klebonijoje įsikūrusį 
štabą pataikė pirmasis Lietu
vos kariuomenės artilerijos 
sviedinys 
sprogo. 

Gražioje, lygioje pievelėje 
šalia tvenkinio buvo pastaty
tos senovinės patrankos iš 
Kauno ir Ukmergės, vaikščiojo 
Kaunn kr>ro istorijos klubo na
riai, vadovaujami šio renginio 
organizatoriaus, didžiojo et
mono A. Pociūno, įspūdingo
mis tų laikų karinėmis unifor
momis ir asmeniniais gink
lais. Beje, minėto klubo veik-

Mūšis prasidėjo patrankų 
šūviais. Iš kitoje pusėje esan
čių krūmų pasirodė „prancū
zų" pėstininkai. Jų ataka at
mušta iniciatyvia „rusų" arti
lerijos ugnimi. „Prancūzai" 
dar sykį puolė, tačiau jų ataka 
vėl užgeso. Kontakuoja „ru
sai", įvyksta artimas susirė
mimas, krenta „užmuštieji" ir 
„sužeistieji"... Lietus pylė kaip 
iš kibiro. Visa Deltuva, seniai 
nepatyrusi tokio reginio, tarsi 
drebėjo, paplūdusi artilerijos 
dūmais ir lietaus vandeniu. 

Pasibaigus Deltuvos mūšio 
inscenizacijai, aprimo ir lie
tus. Žiūrovai persikėlė į nū
dieną. Aikštėje įvyko šių die
nų „mūšis" — puskarininkių 
mokyklos kariūnai pade
monstravo savo kovinius su
gebėjimus pulti, užimti objek
tą, gintis ir pasitraukti šių 
dienų kovinių užduočių metu. 
Kai kam Deltuvos mūšio ins
cenizacija ir kariūnų pasirody
mas buvo pirmąkart matomas 
reginys, todėl buvo daug plo-

Deja, sviedinys ne- jimų. 
Po to visi susirinkusieji buvo 

pakviesti susipažinti su šiuo
laikinės Lietuvos kariuomenes 
technika ir ginkluote. Kiekvie
nas galėjo užsilipti ant šar
vuočio, karinio automobilio, 
apžiūrėti jų kabinas, palaikyti 
rankose Lietuvos kariuome
nėje naudojamus lengvuosius 
šaunamuosius ginklus, pasi
gėrėti galingais 120 mm mi
nosvaidžiai- Išalkusieji buvo 

pavaišinti gardžia kareiviška 
koše. Daugeliui dalyvavusių 
tos dienos įspūdžiai ilgam 
įstrigs atmintyje. Tokie bendri 
visuomenės ir kariškių organi
zuojami renginiai yra labai 
naudingi, nes tai padidina pa
sitikėjimą mūsų ginkluotosio
mis pajėgomis, jaunuoliams 
sumažinamas baimės jausmas 
tarnaut i Lietuvos kariuome
nėje. 

Organizuojant minėtą ren
ginį, Kauno karo istorijos klu
bą parėmė Ukmergės rajono 
merija, Deltuvos seniūnas S. 
Stimburys, generolo St. Rašti
kio puskarininkių mokykla. 
vadovaujama pulkininko B. 
Vizbaro, Motorizuotos pėsti
ninkų brigados „Geležinis Vil
kas" vadovybė, Kauno Vytauto 
Didžiojo atskirasis jėgerių ba
talionas, Kauno sukarintas 
priešgairinis spec. dalinys bei 
radijas „Pūkas", kuris nemo
kamai reklamavo Deltuvos 
renginį. 

S. Igna tav ič ius 

* Danijoje baigėsi praty
b o s , kuriose dalyvavo Lietu
vos karinių jūrų pajėgų frega
ta „Žemaitis". Porą savaičių 
šio laivo įgula patirties sėmėsi 
iš savo kolegų danų. Per pus
šimtį Lietuvos jūrininkų savo 
teorines žinias gilino specia
liame mokymo centre — jie 
mokėsi sekti povandeninius, 
antvandeninius ir oro taiki
nius, perduoti ir gauti prane
šimus, organizuoti paieškos ir 
gelbėjimo darbus, kovoti su 
gaisru. Beveik po savaitės 
„Žemaitis" persikėlė į Baltijos 
jūrą, kur vyko bendri Lietuvos 
ir Danijos karo laivų prakti
niai mokymai, atitinkantys 
NATO reikalavimus. Tai — 
pirmieji tokie mokymai, su
rengti pagal Lietuvos ir Dani
jos karinių jūrų pajėgų drau
gystės sutartį. Nuo šiol jie 
turės vykti kasmet. (Elta) 

Jūrininkai turi posakį, kad 
Jeigu žiurkės stengiasi pa
bėgti iš laivo, jis nuskęs". Šiuo 
metu JAV demokratų partijos 
nariai, išrinkti ar paskirti at
sakingoms pareigoms Vašing
tone, miestų ar valstijų savi
valdybėse, stengiasi kiek įma
noma atsitolinti nuo preziden
to, kad jo šešėlis neuždengtų 
balsuotojų palankumo, kai vėl 
ateis rinkimų laikai. 

Vis garsiau kalbama, kad 
prezidentas turėtų būti paša
lintas iš pareigų, nes jo kaltės 
jau aiškiai įrodytos. Vis tik ne
reikia pamiršti, kad iki šiol 
daugiausia girdėjome kaltin
tojų pusę, o, pagal šio krašto 
įstatymus, taikomus ir eili
niam piliečiui, ir prezidentui, 
kiekvienas asmuo yra nekal
tas, kol jo kaltė neįrodyta. 
Prielaida, kad prezidentas Bill 
Clinton kaltas, mesta jau se
niai, nors tik pastaruoju metu 
pradeda ryškėti visos tų „nu
sikaltimų" detales. 

Po prokuroro Starr su
rinktų kaltinamųjų duomenų 
viešo paskelbimo visoje žinia-
sklaidoje, prieinamoje ne tik 
kiekvienam šio krašto, bet ir 
viso pasaulio gyventojui, kilo 
pasipiktinimas, kad iki ma
žiausių smulkmenų aprašinė
jamas prezidento ir jo mei
lužes nuotykių romanas nėra 
tinkama medžiaga vaikams, 
paaugliams, jaunuoliams ir 
jautresnės sąžinės žmonėms. 

Ar tas mažumos balsas su
stabdė bjaurumų potvynį, kas
kart vis srauniau plūstantį iš 
JAV sostinės? Kaip tik at
virkščiai — einama vis pir
myn ir pirmym, o kur paga
liau bus sustota, neįmanoma 
net spėlioti. Šios savaitės pra
džioje respublikonų partijos 
spaudimas pasiekė savo tiks
lą: į viešumą paleista prezi
dento parodymų vaizdajuos
tė, kad visas pasaulis pama
tytų, kaip jis ..raitėsi", atsaky
damas prokuroro klausimus, 
kaip jis melavo ar išsisu
kinėjo. Ar tai buvo reikalinga9 

Nuo kada žmonių intymiausių 
santykiu smulkmenos yra pa
skleidžiamos po visa planetą? 
Jeigu tai nebūtų Amerikos 
prezidentas, o kitas kuris pi
lietis, padaręs moralinį, kri
minalinį ar kitokį nusikal
timą, ar jo parodymai taptų 
visuomenės nuosavybe9 Juk 
dabar į teismo salę kai kurių 
bylų motu neįleidžiami žur
nalistai, fotografai, tai kodėl 
prezidentui taikomas kitas 
matas? 

Nėra abejonės, kad pasi
šlykštėjimą kelia Bill Clinton 
ir Monica Levvinsky elgesys, o 
juo labiau mėginimas visą 

reikalą pašluot; po kilimu, ta
rytum tai butų natūraliausia?-
žmonių asmeninių santykių 
aspektas. Galima net supras
ti, kad vyras (bet kuris, ne tik 
prezidentas) savo neištikimy
be žmonai ir šeimai nejaučia 
pasididžiavimo, tad pastangos 
tokį elgesį paslėpti melu. 
išsisukinėjimais ar kitais bū
dais, ypač. kai tas vyras laiko
mas valstybes įvaizdžio simbo
liu, pavyzdžiu jauniems ir se
niems, nuolat pabrėžia šeimos 
vertybių svarbą. Tačiau tik 
paskutinis naivuolis — arba 
per gerai apie save galvojantis 
neišmanėlis — gali tikėti, kad 
tokia .,yla iš maišo ilgainiui 
neišlįs", juo labiau, kad 
..paslaptis" yra kone vieša, kai 
kiekvienas žingsnis sekamas 
ir tų. kurių pareiga prezidentą 
saugoti nuo pavojų, ir tų, ku
rie stengiasi surinkti net 
smulkiausius suodžių trupi
nėlius, o paskui iš jų supilti 
kaltinimų kalnų. 

Antra vertus, ar tikrai kal
tas tik Bill Clinton? Kodėl jis 
. .kalamas prie kryžiaus", o 
Monica Levvinsky ne tik ne
smerkiama, bet iš visų šių epi
zodų gauna nemažai pelno? 
Juk ji toli gražu nėra ..baltoji 
vaidilute", o ištvirkusi, gudri 
moteris, mokėjusi įvilioti silp
navalį vyrą į meilės nuotykį. 
(Kad Bill Clinton ne vieną 
kartų į tokias aferas buvo pa
kliuvęs, niekam nėra paslap
tis.) 

Su visais šiais argumentais 
gulime sutikti, bet negalime 
susitaikyti su iki begalybės tę
siamais kaltinimais ir „naujų 
smulkmenų paskelbimu". Pro
kuroras ir opozicija, besigar
džiuodama prezidento ir jo 
nusižengimų smulkmenomis, 
nejaučia atsakomybės prieš 
Amerikos jaunimą, vaikus, 
kurie visa tai sugeria, kaip 
sausa kempinė. Jokie tėvų, 
auklėtojų, dvasininku paaiš
kinimai bei „moralinės pamo
kos" nepadės atstatyti pra
rastą vaiko dvasinę pusiaus
vyrą. Mes savo vaikus sau
gome nuo pornografinių filmų, 
literatūros, o negalime išsau
goti nuo kasdieninių laik
raščių ir televizijos žinių, ku
riose nuolat diskutuojami tie 
patys šlykštus motyvai. Ne
jaugi tėvai turės nuo vaiko 
slopti dienraštį arba nuvyti 
nuo televizijos, kai prasidės 
žinių laidos? 

Prezidentas jau buvo pakan
kamai sugėdintas, suniekin
tas, pažemintas. Ar reikia tai 
parodyti ir vaizdajuostėje? Ko
kiu tikslu visa tai daroma? 
Del ko didžiausius akmenis į 
jį svaido kaip tik tie. kurie ne
turėtu teises tai daryti? 
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JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

Iš stovyklos į artimiausią miestelį eidavo trauki
nys. Juo daug kas pavažiuodavo Pažiop'iuėdavo po 
miestelį, pasirinkdavo nuorūkų. Kiekvienas turėjo sa
vo vietą. Kai kas slampinėdavo apie geležinkelio stotį. 
kiti apie ligoninę, bet dažniausiai apie kareivines. 
Ypač apie vartus. Čia vis daugiau nuorūkų galima 
buvo užtikti. Ta diena man buvo gera. Nereikėjo net į 
stotį eiti, ant perono radau vos pradėta rūkyti nea rė 
te, kelias nuorūkas, o prie kareivinių vartų ant žolės 
numestą apkramtytą galiuką cigaro ir vėl keletą 
nuorūkų. Grįžau apsirūpinęs bent porai dienų. Iš sto
teles net į barakus nėjau. Nuderžiau tiesiai į pušyną, 
pasirinkęs vietą, kur niekas negalėtų užeiti, išsiar-
džiau viską, susipyliau į dėžutę, likučius "susisukau i 
angliško laikraščio skiautelę, atsiguliau i s amanas ir 
skonėjuos išalktu dūmu Net nežinau, ar ką galvojau. 
nė šakučių trekšint neišgirdau, tik čia pat pajutau 
minkštus žingsnius. Pasukau galva Buvo Brigitėlė. 

— Tai slepies?' — nei pasakė, nei p.mi,!"•-•< , bei 
pro šalį nenuėjo. Sustojo ir šypsosi, lyg radusi ką ne

gerą darantį. 
— Nesislepiu. Ko man slėptis? Rūkau, skoniuosi 

geru dūmu ir žiūriu, kaip kalti debesys vaikšto ža
liomis pušų viršūnėmis. Nueina ir pėdų nepalieka. 
Vaikšto taip tyliai, kaip ir pati dabar. 

Ji pakėlė galvą ir pažiūrėjo į viršų. 
— Debesys kaip debesys. Kai neturiu ką veikti ir 

aš kartais pasižiūriu, tik niekada nemačiau, kad jie 
būtų su kojom. Bet su rūkymu tai nesigirk. Ir dar į 
laikraščio skiautę susisukęs. Kaip rusas. 

— Ar svarbu į ką susisuki, kad tik dūmas geras 
-Eik , jau eik. suraukė nosį. - Iš kažin kur de

gutu smirdi. Pagal smarvę ir atsekiau. Ar nebūsi tik ii 
komendanto pypkės prisigramdęs. Verčiau mesk :a 
smarvę, ir einam pagrybauti. 

— Komendanto? — nusijuokiau — Komenda: ' > 
kvepia. Jeigu smirdėtų, latvės nelakstytų iš paskos 

— Gal jom kas ir kvepia, tik tai jau ne pypkė -
nusijuokė. 

Abu nusijuokėm. 
Pakylu. Jeigu kuri kita kviestų, gal ir nepakilčiau, 

Hot jni neatsakau. Dar tebejaučiu jns pirštus ant ak'.u 
ir kvėpavimą ant sprando. Iš karto einam kartu. Tar
pais jos petys liečia manąjį. 

— Tai ką? — nelauktai pasako ji. — Kur dabar ei-
n s m 0 OrvVmiti. nr t ik pasivaikščiot i 

— sakei , kad grybauti. 
— Tai ir grybaukim. Jonui.sakiau, kad einu gry

bauti, tai kaip be grybų grįšiu. Bet kur pats grybus 
dėsi? Į kišenes? — nusijuokė. 

J kišenes dėti nenorėjau, tai ji nusitraukė nuo pe
čių skarelę, kampus surišo taip, kad išėjo lyg ir 
krepšiukas. 

— Kurį imi? Krepšiuką ar tą? — atkišo skarelę. 
Paėmiau skarelę. Vis tiek nemaniau, kad daug ką 

rasčiau. Iš karto ėjom kartu vienu kitu žodžiu persi
mesdami, paskum ji rado ūmėdžių ir emė liktis. Dairy
damasis nuėjau vienas. 

Įsiklausiau į pušyno skambėjimą. Kai giedrią die
ną vėjelis vaikšto viršūnėmis, išbėginis pušynas visa
da skamba. Lapuočiai švokščia, šnara, o pušynas 
skamba, tik to skambėjimo dar jokiam kompozitoriui 
nepavyko į žmogiškų instrumentų garsus sudėti. 
Čiurlionis Druskininkų pušynuose turėjo jį girdėti, 
turėjo juo žavėtis, mėgino jį sudėti savo poemon 
„Miške", bet turbūt pats savo darbu nusivylė, kad jį 
pabandė nupiešti. Ir čia tikrai pavyko, nes visada, kai 
pamatau jo paveikslą, išgirstu pušyno skambėjimą, o 
kai vaikštau po pušyną, matau paslaptingus pirštus, 
liečiančius rausvus išbėginių pušų kamienus. Pušynai 
turbūt visam pasauly tokie pat, nes ir čia. toli nuo 
Čiurlionio Druskininkų, tebemačiau tuos pačius jo 
pirštus, liečiančius tos, Viešpaties išaugintos, arfos 
stygas. 

Tada pirmą kartą teatkreipiau dėmesį, kad čia ir 

žemė kitokia negu buvau įpratęs matyti tėviškės miš
kuose. Ji kilo ir vėl slūgo, ilgais valais, lyg čia kada 
buvusi jura galingos rankos staigiu mostelėjimu būtų 
buvusi sušaldyta. Ne į ledą. bet į smėlingą žemę, ku
rioje įsikūrė iš kažin kur atėjusios pušys. Atėjo, sulei
do šaknis ligi žemes vidurių ir skambės, kol Anglijos 
karališkos armijos majoras kitokiems keliauninkams 
lieps jas iškirsti ir kaip karo grobį išgabens į savo Ang
lija Iš jų čia pribarstytų seklų jau dygsta naujos pu
šeles, leidžia šaknis ir kada nors sugaus savo tėvų 
garsų gausmu, bet mes, praeiviai, šaknų čia heįleisim. 
Gal kuris nors vienas, pavargęs toliau pasauly savo 
vietos ieškoti, gal koks Kęstutis, kuris beveik kas va
karą bėga pas jauną vokietuke karo našlę ir sakosi jos 
pašonėje jaučiąsis labai patogiai. Bet ir jis tiktai gal. o 
visi kiti čia nutūpė tik kaip pralekia paukščiai rudenį. 

Net ir tokių minčių apsėstas neužmirštu grybų. Iš 
vaikystės sąmonėje tebėra gyvi miškai pilni raudoni
kių baravykų, paliepių, voveraičių, rudmėsių, bet čia 
jokio geresnio grybo nematyti. Tik gelsvi veršeliai, 
rausvos ar pilkšvos ūmėdes. Jos man ne grybai. Mote
riški niekučiai. Vaikštau volų nuogaromis ir ieškau 
baravykų. Žemė atrodo kaip tik baravykams, bet nie
kur nė vienos tamsios galvutes besižvalgančios nuo 
storo koto. Kas vokiečių žemę taip nualino, kad 
užauginusi tokias pušis, nebegali nė vieno padoraus 
grybo pagimdyti. 
fi J 'Bus daugiau) 
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KODĖL ŠMEIŽIAMAS PLK. 
J. KRONKAITIS 

Perskaitęs Lietuvos dien
raščio „Respublika* straips
nius apie Vakarų pasaulio lab
darą Lietuvos kariuomenei, 
negaliu nutylėti, nors ir nėra 
didelio noro įsileisti \ kalbas 
su buvusiais sovietų armijos 
karininkais, kurie šiandien 
visokiais būdais prisistato, 
kaip lojalūs Lietuvos patrio
tai, nepriklausomybės kovoto
jai , išmaniausi karo ir ginklų 
specialistai. Šitie „patriotai" 
j au seniai užima beveik visus 
svarbiausius ir aukščiausius 
Krašto apsaugos sistemos pos
tus . Jie gauna atlyginimus, 
žymiai aukštesnius už daugy
bę Lietuvos darbuotojų, bet 
skundžiasi, su „Respublikos" 
pagalba, kad Lietuva nelei
džia jiems gauti „teisėtai už
tarnautų" pensijų", už tarnybą 
sovietų okupantui. 

Tokių patriotų ir ginklų 
meistrų, kaip Sergejus Gerasi-
menko, Lietuvoje liko nema
žai. Tikriausiai ne vienas pri
sidėjo prie liepos 28 d. „Res
publikos" straipsnio: „Ginklų 
politiką tvarko nemokšos". Iš 
šio straipsnio aišku, kad šitie 
Lietuvos „patriotai", daug me
tų ištarnavę Sovietų Sąjungai, 
viską mūsų Krašto apsaugos 
sistemoje geriau tvarkytų, jei 
tik nesimaišytų j iems po kojų 
tas viceministras Jonas Kron-
kaitis — JAV Kariuomenės at
sargos pulkininkas, kuris be
veik prieš dvejus metus grįžo į 
Lietuvą tarnaut i Krašto ap
saugos sistemoje Tėvynės 
sąjungos kvietimu, ir kuriam 
tikrai gerai sekasi iš JAV ir 
kitų NATO valstybių gauti 
paramos kariuomenei. 

Aš į Lietuvą grįžau ka r tu su 
viceministru Kronkaičiu ir ge
rai žinau, su kokiu malonumu 
ir nuoširdumu jį pasveikino 
Lietuvos Kariuomenės vado
vybė, kurios pagrindas yra su
sidaręs iš buvusių sovietų ar
mijos karininkų. J ie visokiais 
būdais bandė Kronkaičio re
formos iniciatyvas kompromi
tuoti ir nekantriai laukė jo at-
sistadydinimo. Dabar, ka i pa
stebėjo, kad Kronkaitis nepa
siduoda, jiems neliko kitos 
išeities, kaip iniciuoti sovieti
nio stiliaus šmeižto ir dezin
formacijos kampaniją. Prie jų 
juodo darbo, atrodo, su malo
numu prisidėjo dienraštis 
„Respublika". 

Dėl to, kad viceministrui 
Kronkaičiui pasisekė iš JAV 
nemokamai gauti tūkstančius 
M-14 šautuvų su amunicija, 
buvę sovietų ginklų meistrai jį 
pavadino „nemokša". Vicemi
nistras Kronkaitis šitą ginklą 
gerai pažįsta ir teigiamai 
Įvertina, nes turėjo progos jį 
asmeniškai vartoti. Be to, 
Kronkaičio tarnyba JAV ka

riuomenėje buvo daug metų 
surišta su įvairiausių ginklų 
įvertinimu. Tad esu t ikras, 
kad jis apie M-14 šautuvą 
daug daugiau nusimano, negu 
visi „Respublikos" parinkti bu
vę sovietų meistrai, iš kurių 
nė vienas galbūt to šautuvo 
nėra matęs. 

Aš pats turėjau progą Viet
name su M-14 šautuvu susi
pažinti ir galiu be jokios abe
jonės pasakyti, kad Lietuvos 
kariuomenė gavo vertingą do
vaną. Žinoma, reikia suprasti, 
kad kiekvienas ginklas turi 
savo pliusų ir minusų, bet M-
14 tikrai tur i daugiau pliusų 
nei minusų. JAV nepaskyrė 
šio ginklo savo Jūros pėsti
ninkams (Marine Corps), kad 
jie pralaimėtų! 

į „Respublikos" rugpjūčio 6 
d. straipsnio „Redakcijos skil
t is" iškeltą rūpestį apie sovie
tines ir Vakarų karininkų 
pensijas norėčiau pasakyti tik 
tiek: JAV lietuviai-karininkai, 
prie kurių priklauso ir vice
ministras Kronkaitis, gauna 
pensijas už tai, kad jie daug 
metų savo tarnyboje gynė de
mokratinius principus ir įvai
riais būdais kovojo prieš tuos, 
kurie žlugdė Lietuvos tautą — 
tūkstančius lietuvių nužudė 
ar nukankino Sibire. Gal būtų 
galima paklausti, kam tarna
vo lietuviai, kurie laisvu noru 
įstojo į sovietines karininkų 
akademijas? Negana, kad jie 
davė priesaiką okupantui ir 
kovojo už sovietinę diktatūrą, 
bet kai kurie, su KGB palai
minimu, net keliavo į užsienį 
skleisti komunistinę propo-
gandą iš sovietų ambasadų. 
Už tai jie dabar nori gauti ge
ras algas iš Lietuvos Kariuo

menes ir 
Maskvos. 

geras pensijas iš 
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Lavoriškių mokyklos pirmokėliai su tėvais mokslo metų pradžioje. 

LAVORIŠKIŲ LIETUVIŠKA MOKYKLA 
PRADĖJO MOKSLO METUS 

J U R G I S VALAITIS 

Gal būtų verta paminėti, 
kaip po susivienijimo pasielgė 
Vokietija su komunistinės 
Rytų Vokietijos karininkais: 
ne vienas buvęs karininkas 
buvo patrauktas į teisminę at
sakomybę už savo juodus dar
bus komunistinėje Vokietijoje, 
o beveik visi kiti buvo pa
šalinti iš kariuomenės tarny
bos. 

Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės kovinis parengimas 
ir prestižas pakils tik tada, 
kai ji atsikratys tų, kurie dar 
vis didžiuojasi savo tarnyba 
Lietuvos okupantui ir daugiau 
rūpinasi sovietinėmis pensijo
mis, negu Lietuvos gynyba. 

R o m a s Ki l ikauskas 
JAV Aviac jos atsargos 

pulkininkas buvęs Vidaus 
reikalų ministerijos 

viceministras 

Taip, šių metų rugsėjo 1-ąją 
dieną, kaip ir visoje Lietuvoje, 
mokslo metus pradėjo Lavo
riškių pradinė mokyklėlė, su 
mokytojams ir svečiams at
neštomis gėlėmis, keturių kai
mo muzikantų muzika ir sve
čių kalbomis. Ir man teko 
šiose iškilmėse dalyvauti. 

Kaip tai paaiškinti, kada 
mes tik lėšas kaup me lietu
viškai mokyklai pastatyti, o ji 
jau mokslo metus pradeda. O 
štai kaip. 

Pirma — keliolika Lavoriš
kių apylinkės tėvų jau prieš 
kiek laiko pareiškę norą leisti 
vaikus į mokyklą su lietuvių 
dėstoma kalba. Lavoriškėse 
lietuviškos mokyklos nebuvo 
ir Vilniaus apskrities virši
ninko įstaiga nutarė, kad to
kią mokyklą reikėtų pastatyti. 
Iškilo lėšų klausimas. Tautos 
fondas sutiko ateiti į talką ir 
taip gimė projektas šiai mo
kyklai pastatyti 1999-iems 
mokslo metams. Apie šį pro
jektą mes jau kelios savaitės 
kalbame ir kviečiame mūsų 
visuomenę šios mokyklos sta
tybą paremti. 

Antras — būrys mokinukų 
— pradžiokų turėjo rinktis ar 
eiti į lenkišką mokyklą ar 
„studijų " pradžią atidėti kele
riems metams. Štai kodėl kilo 
mintis dar šiems mokslo me
tams patalpas mokyklai iš
nuomoti. Vienas vietinių gy
ventojų sutiko užleisti pusę 
savo trobos, kurioje dabar tel
pa viena nedidukė klasė ir ne
didelis kambarėlis mokytojai. 
Nei valgyklėlės, nei patalpos 
mankštai, nei bent kiek žmo
niškesnių patogumų. Geriau 
kaip skulptoriaus Petro Rim
šos pavaizduota ..Vargo mo
kykla", bet ne kažin kiek. 
Tačiau nenorėta atidėti mok
slo pradžios kitiems metams 
ir leisti užgesti vilčiai mokytis 

ietuviškai. 

: i >kiy mokyklai vieniems metams išnuomotas pastatas — viena klase ir mokyojai kambarys. 

Pagrindiniai reikalavimai 
mokyklai egzistuoti yra — tai 
mokinukų ir tėvų pasiry
žimas, mokytojos pasiruoši
mas ir ištvermė bei apskrities 
švietimo skyriaus užtikrini
mas mokyklą remti visais to
kiose aplinkybėse galimais bū
dais. Savo paramą užtikrino 
mokyklos atidaryme dalyva
vęs Vilniaus apskrities virši
ninko padėjėjas Jonas Endriu
kaitis, apskrities švietimo de
partamento direktorius Jonas 
Vasiliauskas ir Vilniaus apsk
rities mokyklų inspektorė. 
Malonu pastebėti, kad nepa-
saisant kai kurių lenkų orga
nizacijų trukdymų, į atida
rymą atsilankė miestelio se
niūnas — lenkas ir pažadėjo 
savo paramą, bei palinkėjo 
sėkmės nebloga lietuvių kal
ba. Gal kiek ir netikėtai atvy
ko vietinės lenkų mokyklos 
vedėja, kuri, taip pat kalbė
dama lietuviškai, naujajai 

V Ė L MELDŽIASI 
T I K I N T I E J I 

Po ilgų dešimtmečių Vil
niaus Šv. Baltramiejaus baž
nyčia vėl sugrąžinta tikintie
siems. Šiuos maldos namus iš 
naujo pašventino Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas Aud
rys Juozas Bačkis. Nors oficia
liai ši bažnyčia neturės para
pijos statuso — ji grąžinta bal
tarusių bendruomenei, tačiau 
bažnytinius patarnavimus, 
pasak arkivyskupo, čia galės 
gauti kiekvienas, jų pagei
daujantis, senamiesčio gyven
tojas. 

Vėlyvojo klasikinio stiliaus 
Šv. Baltramiejaus bažnyčia, 
rymanti Užupyje ant kalvelės, 
ilgą laiką buvo sostinės skulp
torių buveinė. Atėmus maldos 
namus iš tikinčiųjų, čia savo 
kūrybines dirbtuves yra turėję 
ir jau pripažinti meistrai, ir 
pradedantys skulptoriai. Po 
maldos namų skliautais buvo 
sukurtas ne vienas sovietinių 
laikų paminklas, tarp jų „di
džiajam proletariato vadui" — 
taip buvo vadinamas 1917 
metų Spalio perversmo Rusi
joje organizatorius. Tik išmu
šus Nepriklausomybės valan
dai, Šv. Baltramiejaus bažny
čia tarsi atsikrato nemalonių 
praeities šešėlių Patalpos vis 
dar priklausė :*kulptoriams, 
bet čia j au buvo kuriami visai 
kitokie darbai. Mors maldos 
namai — ne vieta dirbtuvėms, 
vis tik šios dirbtuvės Šv. Balt
ramiejaus bažn> ioje į mušu 
kultūros istoriją Įeis vien dėl 
to, kad čia skulp4 >rius Stanis
lovas Kuzma su bendraauto
riais a tkūrė garsiąsias, jau 
pokaryje susprogdintas, Vil
niaus katedros statulas — šv. 
Eleną, šv. Kazimierą ir šv. 
Stanislovą. Nuo 1996 metų 
trys šventieji vėl boluoja, 
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mokyklai pasiūlė savo pagalbą 
— patarimu ir kitais būdais. 
Atidarymo apeigoms baigian
tis atvyko vietinės valdžios 
kunigas — lenkas, baigęs lie
tuvių kunigų seminariją Vil
niuje. Jis atliko mokyklos 
pašventinimo apeigas ir pas
veikino lietuvių kalba. Kelis 
žodžius pasakė Vilnijos drau
gijos pirmininkas dr. Kazimie
ras Garšva ir Kanados Vilni
jos mokyklos remti organiza
cijos atstovas P. Saplys. To
liau vyko mokytojos paruoš
tos vaišes: pyragaičiai ir vai
sių sultys. Užgrojo kaimo ka
pela. 

Mums lieka ir toliau 
ryžtingai veikti, kad kitais 
metais Lavoriškėse iškiltų 
naujas lietuviškos mokyklos 
pastatas, kurį užpildytų vaikų 
darželio mažyliai — pirmokai 
ir šiais metais mokslą 

pradėjusių berniukų ir mer
gaičių klegesys ir džiaugs
mas. 

Svarbu, taip pat, kad idea-
listėms mokytojoms būtų su
darytos patogios, patrauklios 
gyvenimo sąlygos kaip dalims 
atpildas už jų pasišventimą 
dirbti nelengvomis aplinkybė
mis. 

Pagirtini tėvai, daugumoje 
patys svetimkalbiai, kad ryž
tasi leisti vaikus į lietuvišką 
mokyklą, kad išmoktų valsty
binę kalbą, kuri padėtų jiems 
susikurti patogesnį gyvenimą 
Lietuvoje ir tapti jos lojaliais 
ir konstruktyviais piliečiais. 

Prie šio prasmingo ir konk
retaus darbo prisidėkime visi. 
Aukas siųsti Lithuanian Na
tional Foundation (Tautos fon
dui), 351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

J u r g i s Valaitis 

aukštai iškilę virš katedros 
frontono. 

Kadangi faktinis Šv. Baltra
miejaus bažnyčios sugrąži
nimas tikintiesiems kiek už
truko, iš Baltarusijos atvykęs 
kunigas Janas Šutkevičius šv. 
Mišias kurį laiką aukodavo 
šalia bažnyčios. Dabar bažny
čia jau pašventinta, tačiau 
teks atlikti dar nemažai jos 
tvarkymo darbų. Tai, kad šie 
maldos namai neturės para
pinės bažnyčios statuso, nėra 
išskirtinis dalykas. Vilniuje 
yra ir daugiau neparapijinių 
bažnyčių. Štai, Šv. Kazimiero 
bažnyčia yra jėzuitų, Šv. Jono 
— Vilniaus universiteto, Šv. 
Pilypo ir Šv. Jokūbo — vienuo
lių dominikonų, Bernardinų 
— vienuolių pranciškonų. 
Nors Šventosios Dvasios (Do
minikonų) bažnyčia yra para
pijinė, ją tuo pačiu galima va
dinti ir Vilniaus lenkų bend
ruomenės, nes pamaldos čia 
vyksta lenkų kalba. 

Rašytiniuose šaltiniuose tei
giama, esą Vilniuje ir jo priei
gose yra apie pusę šimto baž
nyčių. 1998 metų Katalikų ka
lendoriaus žinyno duomeni
mis, Vilniaus dekanatui pri
klauso dvidešimt bažnyčių — 
tiek tėra veikiančių. (Elta) 

STASYS' CONSTRUC1ION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; 'skfings*. 

"soffits*, -decks*. "gutters*, plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą 
i S.Beoetts, tai. 630-241-1912. J 

fiis 
Realty Group Inc. 

Realmart 
6602 S. PutaskJRd. 
Chicago,IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bot. 773.5SS41M Fafcr 3l2-MM3t7 
Fn773-SSS-3997 

GREIT PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

* (773)586-5959 
(70S) 425-7161 

RIMAS LSTANKUS 
'Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

BTOWNKK PALOS ULLS 
Mother ia-Lnr — į — < 2 KR. 3 BA « d 
fufl Įtudm mfmruotol AB a— ippliMif * ar-
petinc Mara in — — • W«lk te Muraint Vai
ky Cottat*. SUff Hifh Scfaool a Saend Hvart 
Churtfc t U M M . 1 U . 1M4744SM 

Reika l ing i d a r b i n i n k a i 
s t a t y b o s d a r b a m s — 

nSiding" 
T e L 7 0 8 - 7 2 8 - 0 2 0 8 

N e r ū k a n t i s p e n s i n i n k a s 
ieško kambar io prie šeimos 

TeL 773-472-2149. 
S k a m b i n t i 9 v .v . 

• Legal ia i ga l iu i š r ū p i n t i 
„Sočiai Security" iki spa l io 30 
d. E. Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. 

(sk) 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 

pigiai nupirkti 
arba sato-vartytmėae. Padėjime aasjsjal 
automobili, motociklą ar konerciac 
j Lietuvą. RfilnlHtft SaaSjaSMI 

TeLTtS-žtl-SSSt. 

S u p r a s d a m i p a r t i z a n u p a s i a u k o j i m ą , g i n a n t 
T ė v y n ė s l a i s v e , j ų s u n k a u s g y v e n i m o s ą l y g ų p a 

l e n g v i n i m u i a u k o j o : 

$200 Dėdinas, Justinas, Lapatinskas, Victor, Ližaitis, J . 
V., Navickas, Ted, Plikaitis, B. J . dr., Stancikas, Bronius, 
Širka, Z. J.. 

$100 Dičpinigaitis, Zigmas, Eidukonis, Kostas, Vyzgirda, 
Vyt. 

$80 Domarkas, Agota, Kazys. 
$75 Sinkus, V., R. 
$60 Kvedaras, Antanas. 
$50 Gaška, Emilija, Jokubauskas, E., Kuraitis, Viktoras, 

Leskauskas J. G., Lingis, A. Molis, Petras P., Paulius R., 
Prunskis, Joseph Rev., Šilbajoris, Frank, R., Šumskis, N., 
Tamulionis, Stasys, Tiškus, nėra pavardės. 

$30 Krivickas, Danutė, Bernadišius, Vitas, Bublienė 
Stasė. 

$25 Alisius, Stasys, Cibas, Stanislava, Kliorys, Petras, 
Mikoliūnas, Danutė, Paliulis, Irena, Petrauskis, Alexand-
ras, Plečkaitis, VI. Raslevicius, L. Šilgaliai, E., R, Dr., Ši
lėnai, V., O, Vaškys, Vyt. 

$20 Karvelis, Alfonsas, Linkus, Mėta, Mackiala, D., 
Morkūnas, Josephine, Navikas, John, Totilas, Al., Vainei
kis, Juozas, Viliamas, Regina. 

$10 Balilionis, Albertas L. Kiliulis, Česlovas, Klima
vičius, Bruno, Vasikauakas, VI., Donatos pizzos kuponai ir 
$10. 

Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja mie
liems aukotojams už parodytą meilę partizanams. 

Aukos siust i , L.P.G. F u n d , 2711-15 W. 71 St., Ch ica -
go, IL 60629. 

PRADEDA RUOŠTIS 420 
METŲ J U B I L I E J U I 

Antrojo tūkstantmečio Vil
niaus universiteto (VU) stu
dentus pasitiks ne tik išgra
žinti šios mokslo šventovės 
rūmai, bet ir kiek ūgtelėję At
minimo parko medžiai. Sodint 
tokį parką ar alėją numatyta 
universiteto 420-ųjų metinių 
proga. Kitais metais pažymi
mo jubiliejaus projektuose — 
reprezentacinis leidinys apie 
universitetą, jubiliejinis ka
lendorius, vitražai, paminkli
nės lentos Alma Mater nusi
pelniusiems žmonėms. 

Jubiliejiniame kalendoriuje 
į s ikurs" dvylika universiteto 
kiemelių, jie bus pristatyti lie
tuvių ir anglų kalbomis. 
Šiuose kiemeliuose taip pat 
numatoma pastatyti informa
cinius stendus turistams. 

Reprezentacinis i l iustruotas 
leidinys apie universi tetą ir jo 
fakul te tus bus įdomus ne t ik 
mūsų šalies, bet ir Lietuvos 
svečiams. 

Jubi l ie jaus proga ta ip pa t 
p lanuojama išleisti plakatą, 
pagamin t i vitražų, įvairių su
venyrų su VU atr ibut ika . Bus 
apsvars ty ta galimybė Šv. 
J o n ų bažnyčioje buvus iam VU 
rektor iui Alfonsui Lipnickui 
a t idengt i paminklinę lentą. 

Be to , planuojama pradėt i 
sodinti Atminimo parką arba 
alėją, surengt i sporto turnyrą. 
Turė tų būti surengtos 420 
metų sukakčiai skir tos konfe
rencijos bei parodos. 

Šią vasarą Vilniaus univer
s i te tas j a u išleido didelį i r 
mažą kalendorius, l ipdukų, a t 
v i rukų rinkinį, suvenyrų su 
Vilniaus universiteto atr ibut i
ka . (Elta) 

i 
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VYRIAUSYBĖ 
KONKURUOS SU 

BANKAIS 

Seimo Finansų ir biudžeto 
komiteto pirmininkė Elvyra 
Kunevičienė mano, jog vyriau
sybės vertybinių popierių rin
ką iš didmeninės prekybos rei
kia perorientuoti į mažmeni
nę. 

Pasak E. Kunevičienės, šiuo 
metu 85 proc. vyriausybės ver
tybinių popierių superka ban
kai, o reikėtų, kad šioje rin
koje investuotų privatūs 
indėlininkai. Taip bankams 
būtų sudarytos sąlygos tapti 
„ūkio varikliu", nes jie turėtų 
laisvų lėšų paskoloms, — rašo 
„Verslo žinios". 

Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarki
nas mano, kad tokia vyriau
sybės vertybinių popierių po
puliarinimo inciatyva kilo lau
kiant nuvertintų sovietinių 
indėlių grąžinimo vajaus. Pa
sak R. Šarkino, jei indėlinin
kams per metus bus grąžina
ma ne daugiau pusės milijar
do litų, infliacijai tai neturės 
įtakos. Tačiau jei į apyvartą 
bus paleista daugiau lėšų, 
problemų gali kilti." 

Centrinio banko vadovo ži
niomis, šiuo metu svarstoma, 
ar nederėtų pardavus „Lie
tuvos telekomą" ir ėmus grą
žinti indėlius, išleisti specialią 
Valstybės obligacijų laidą, kad 
tie pinigai būtų „neutralizuo
ti". R. Šarkinas neigia E. Ku
nevičienės prielaidą, kad ban
kai neaprūpina gamintojų 
kreditinėmis lėšomis. Pasak 
jo, esant tinkamam verslo pla-
»ui, bankai gali suteikti bet 
kokio dydžio paskolą. 

Finansų maklerio įmonės 
„Vilfima" finansų makleris 
Vladislovas Kalinauskas skep
tiškai vertina planą didmeni
nę prekybą vyriausybės verty
biniais popieriais perorien
tuoti į mažmeninę. Pasak jo, 
smulkus investuotojas vargu 
ar išloštų, investuodamas į vy
riausybės vertybinius popie
rius, nes skirtumą tarp banki
nių palūkanų už indėlius ir 
vertybinių popierių palūkanų, 
kurios yra didesnės, „suvalgy
tų" komisinis mokestis, kuris 
privačiam pirkėjui būtų di
desnės nei forminant didmeni
nę obligacijų pirkimo sutartį... 

DAR TIKISI STEBUKLO 

Prieš porą mėnesių nuspręs
ta, kad Susisiekimo ministeri
j a iš Šiaulių savivaldybės per
ims Zoknių oro uosto valdymą 
ir beveik 150 mln. litų įsipa
reigojimų, o birželio viduryje 
susisiekimo ministras Algis 
Žvaliauskas oficialiai pareiš
kė, kad jis. mielai oro uostą 
parduotų, — rašo „Lietuvos 
rytas". 

Kiekvieną ketvirtį iki 2006 
metų iš valstybės biudžeto bus 
grąžinama po 7 mln. litų pas
kolų ir palūkanų, paimtų Zok-" 
nių oro uostui rekonstruoti. Šio 
oro uosto plėtrai buvo panau
dota beveik 130 mln. litų 
kreditų. 

Kaip rašo dienraštis, muilo 

burbulu virto idėjos Zoknių 
oro uoste kasdien aptarnauti 
po 15 transatlantinių lėktuvų. 
Neįgyvendinti liko ir norai 
Zokniuose remontuoti transat
lantinius „Bocmg" lėktuvus.. 
Juos remontuoti turėjusi ben
droji Lietuvos ir JAV įmonė 
LAMCO jau likviduota. 

Ekspertų teigimu, Šiaulių 
savivaldybei pradėjus taikyti 
lengvatas, Vilniaus, Palangos 
ir Kauno oro uostai keleiviais 
ir kroviniais turės dalytis su 
Zokniais. Todėl gali pablogėti 
visų kitų šalies oro uostų fi
nansiniai rodikliai. Jie gali 
pristigti pinigų kreditams 
grąžinti. Pasak susisiekimo 
viceministro Arimanto Rač
kausko, tai yra oro uostų kon
kurencija, tačiau kol kas rei
kia galvoti, kaip iš viso pri
traukti į Lietuvą krovinių. Mi
nistras irgi mano, kad Šiaulių 
savivaldybė taiko dempingą, 
todėl perima dalį krovinių iš 
Kauno, Vilniaus ir Rygos oro 
uostų. Zoknių oro uosto val
dymą perėmus Susisiekimo 
ministerijai, tikimasi tuos 
klausimus spręsti „valstybiniu 
lygiu". 

Nepaisant visų nesėkmių, 
Zoknių oro uostui numatoma 
dar skirti 39,5 mln. litų. Val
dininkai tvirtina, kad per toli 
nueita, jog būtų galima atsi
traukti . Dabar motyvuojama 
tuo, kad Zoknių oro uoste gali 
leistis transatlantiniai lėktu
vai, atskraidinsiantys po 400-
500 kariškių ar policininkų. 
Tačiau ką šios ginkluotosios 
pajėgos Lietuvoje veiks, nie
kas atsakyti negali. 

NAUJAS „ŽALGIRIO" 
SAVININKAS 

Kadaise didžiausia staklių 
gamykla „Žalgiris", esanti 
Naujojoje Vilnioje turi naują 
savininką — firmą „Euro Ac-
ąuistitions LLC", valdančią 90 
proc. akcijų. Buvę darbininkai 
iš jos reikalauja sumokėti ga
myklos įsiskolintus 3,7 mln. 
litų, — rašo „Respublika". 

Atsiskaityti su kreditoriais 
— vienas iš naujojo savininko 
įsipareigojimų. Sumokėti bu
vusiems žalgiriečiams darbo 
užmokestį spaudžia ir teismo 
sprendimai. Tačiau gamykla 
neskuba, todėl teismo antstolė 
dar vasario pradžioje areštavo 
„Žalgirio" sandėliuose saugo
mą metalą, instrumentus, 
ruošinius. Deja, arešto metu 
antstolė neturėjo galimybių 
nustatyti metalo kiekio, o ne
trukus darbininkai pastebėjo, 
kad iš areštuotų sandėlių nuo
lat vežamas metalas. 

Birželio viduryje pusantro 
šimto buvusių įmonės darbi
ninkų laukė, ką jiems pa
aiškins naujojo savininko at
stovas Tadeušas Lavrenovas. 
J is sakė, kad šiuo metu pa
grindinė „Žalgirio" problema 
yra gerų specialistų stygius. 
Nors tokių salėje sėdėjo ne 
vienas, jie perspėjo, kad per
žengs gamyklos slenkstį tik 
tada, kai bus sumokėtos senos 
skolos. 

Visos „Žalgirio" skolos dabar 
siekia 16 mln. litų. Dar ne
būdama tikra, ar taps savi-

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis 

Karmėlavos oro uoste rugpjūčio 27 d 

ninke, firma „Euro Acąuisti-
tion" jau nuo metų pradžios fi
nansavo įmonę. T. Lavrenovą 
stebino ankstesni „Žalgirio" 
kontraktai, pagal kuriuos įmo
nė pardavinėjo savo stakles 
vokiečiams ir turkams už la
bai kuklią kainą. Naujojo savi
ninko atstovas pranešė, kad 
birželį sudaryti nauji kontrak
tai su Italijos, Turkijos, Lenki
jos, Austrijos pirkėjais. Ka
dangi kainos bus gerokai di
desnės, pasak jo, „iki pelno ne 
taip jau toli", tačiau per mė
nesį reikėtų pagaminti po 25 
stakles. Pusė gauto pelno ati
tektų įmonei, pusė — buvu
siems žalgiriečiams. 

Naujasis savininkas prašė 
žmonių pagalbos, kad būtų pa
naikintas areštas įmonės' tur
tui, nes nė vienas bankas ne
sutinka duoti paskolos. Tačiau 
žmonės naujojo savininko 
klausėsi nepatikliai. Jų žinio
mis per pusę mėnesio buvo 
pagamintos vos kelios staklės. 
Įmonėje dirbantys beveik 300 
žmonių gauna elgetiškus atly
ginimus. Sąskaita, į kurią tu
rėtų būti pervedami pinigai 
atsiskaitymams su buvusiais 
žalgiriečiais, tebėra tuščia. J ie 
sakė turį įrodymų, kad tur tas 
iš įmonės buvo tebevežamas ir 
jau šeimininkaujant naujajam 
savininkui. 

Metalistų profsąjungų lyde
ris mano, kad_ dėl „Žalgirio" li
kimo kalta Ūkio ministerija, 
ilgai laukusi stebukladario. O 
sulaukus pasirodė, kad ste
bukladario kišenės tuščios. 
Tačiau valstybė, pardavusi ga
myklą, jau „nusiplovė" rankas . 

„SAULĖS MIESTAS" 
P R I E N E R I E S 

Vilniaus valdžia, kurianti 
svaigias sostinės vystymo*vizi-
jas, tačiau neturinti lėšų joms 
įgyvendinti, savo viltis išvysti 
miestą tampant vienu įtakin
giausių Europos kultūros ir 
verslo centrų siejas su lietuvių 
bei užsienio verslininkų pini
gais, rašo „Verslo žinios". 

Vilniaus mero patarėjas Ge
diminas Rainys tvirtina, kad 
miesto planai verslui yra 
įdomūs. Nuo 1993 m. miestų, į 
kuriuos investuojama dau
giausia, vadovė buvo Klai
pėda, tačiau nuo 1995 m. Vil
nius ėmė lenkti ir uostamiestį, 
ir kitus Lietuvos miestus. 

Tikėdamasi privačių investi
cijų srauto į miesto plėtrą, Vil
niaus savivaldybė paskelbė 10 
konkursų. Dar 2 objektų in
vesticinių projektų konkursus 
numatoma skelbti artimiausiu 
metu. Savivaldybės pareigū
nai tikina, kad jau šiais me
tais turėtų prasidėti darbai 
dešiniajame Neries krante . 

atidarytas Kauno laisvosios ekonominės zonos „ACH" biuras. 
N'uotr. Eltos 

ties „Lietuvos" viešbučiu. Pa- sako, kad lietuviško kapitalo 
sak p. Rainio, į miesto pa- įmonių vadovai per pirmuo-
siūlymą statyti čia atsiliepė 17 sius pokalbius su būsimais 
potencialių investuotojų. kandidatais bendrauja laba: 

Šiemet planuojama skelbti netaktiškai, teiraujasi inty-
konkursus investuoti į objek- mių dalykų, įžeidinėja, sai
tus Senamiesčio gatvėse — posi. Lietuviams neretai būsi-
Savičiaus, Totorių, Šv. Stepo- masis darbuotojas yra tik vyk-
no, Gaono, Vilniaus, Suba- dytojas, o užsienio įmonių va-
čiaus ir kitose. Pasak G. Rai- dovai labiau vertina asmeni
nio, miesto valdžia nenori, kad nes savybes. Būsimą gerą spe-
senamiestyje įsikurtų tik biu- cialistą jie gali apmokyti ir 
rai, salonai ir parduotuvės, per pusmetį užsiauginti, tuo 
nes g-atvės, kur neliktų gyven- tarpu lietuviai dažnai nežino, 
tojų, vakare būtų tuščios ir ne- kokia galėtų būti tolesnė 
gyvos. Kartu jis pripažino, kad 
išsaugoti mišrią funkciją sun
ku. Jis prognozavo, jog gyven
tojai nenorės, kad jų namo pir-
pirmuosiuose aukštuose įsikurtų 
restoranas. 

Ekspertų teigimu, Vilnius 
traukia investuotojus ir tuo, 
kad vartojimo lygis čia auga 
greičiau nei vidutiniškai ša
lyje, o mokios paklausos atsi
radimas skatina verslininkus 
siūlyti paslaugas, kurios ne
priskirtinos būtiniausiųjų ka
tegorijai. Jau atsirado no
rinčiųjų atstatyti buvusias pio
nierių stovyklas, šiemet nu 

žmogaus karjera. Kartu kon
sultantai pastebi, kad vis dau
giau Lietuvos bendrovių pra
deda dirbti pagal vakarietiš
kus standartus, todėl vis la
biau domisi personalo valdy
mu. 

„IŠEIČIAU 
NEATSIGRĘŽDAMAS" 

Atstačius nuosavybės teises 
į nekilnojamąjį turtą, daugelis 
žmonių atsiėmė savo ar pa
veldėtą žemę. Kai kurie ryžosi 
joje atkurt i buvusias sodybas. 
Tačiau dažnas patiria didelius 
išbandymus, kurie baigiasi 

MAŽĖJA U N G U R I A I 

Liepą žvejai ypač tikisi un
gurių, mat tos žuvys aktyviau
siai medžioja šilčiausiu metų 
laiku. Tačiau Lietuvoje jų 
sparčiai mažėja. Aplinkos mi
nisterijos duomenimis, 1990 
m. žvejai verslininkai ežeruo
se sugavo beveik 92 centne
rius, upėse — beveik 11 cnt, o 
kartu su laimikiais Kuršių 
mariose — 185 cnt ungurių. 
Pernai iš viso sužvejota tik 
107 cnt ungurių. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", į 
kai kuriuos ežerus paskutinį 
kartą ungurių jaunikl ių buvo 
suleista prieš 10-15 metų. Tik 
po ilgos per t raukos . 1995 m. 
Prancūzijoje buvo nupirkta 
puse milijono ungurių jaunik
lių ir suleista į Krokų Lankos. 
Dusios. Metelio. Kertuojų eže
rus bei Kauno marias . Tada 
vienas ungur iukas kainavo 27 
centus. Perna i vienas jau kai
navo 4 li tus, tad ir nupirkta ju 
buvo labai mažai. 

Senieji žvejai mena gerus 
laikus, kai ungurių buvo aps
čiai. Aštuntąją dešimtį metų 
baigiąs žvejys Vincas Gerdziu-
levičius iš Metelių (Alytaus 
r a j j prisimena, kad „dviese 
Metelio a rba Dusios ežere iš 
40 venterių surinkdavome 50 
kg šių žuvų. Kai kildavo stip
rus vėjas, ka r ta i s ir dvigubai 
daugiau". 

matoma skelbti konkursą ™sivylimu, - rašo „Ūkininko 
bei golfo Pa ta rė jas . įrengti teniso 

aikšteles. Trūksta sostinėje ir 
aukštos klasės viešbučių. 
Kambarių viešbučiuose skai
čiumi Vilnius 3-4 kar tus atsi
lieka nuo Prahos, Budapešto. 

Arafėjus Baradulinas į gim
tinę Bublių kaime Kaišiadorių 
rajone sugrįžo prieš 5 metus. 
Atsiėmė žemę, atsigabeno va
gonėlį, augino javus. Pirmais 
ir antrais metais gavo iki 5 
tūkst. litų pelno, o vėliau pa
tyrė nuostolį. Dabar žemę 
nuomoja paukštynui. Už savo 
pinigus žmogus nutiesė elek-

Vienos Švedijos dukterinės tros liniją, įsirengė artezinį 
bendrovės Vilniuje atstovai šulinį. Pradėjo statyti svirną, 

LIETUVOS 
DIREKTORIŲ SIAUBAS 

— TR IJ Ų VAIKU MOTINA 

ieškojo buhalterės. Buvo pa
siūlyta idealiai visus reikala
vimus atitinkanti moteris, tu
rinti tris mažamečius vaikus. 

kuriame iki rudens tikisi 
įsirengti šiltą kambarį-

Kęstutis Balasevičius Pa-
vuolio kaime Kaišiadorių ra-

Tačiau Lietuvoje jos niekas jone atgavo 20 ha žemės. Iš at-
nenorėjo priimti į darbą. I liekų pastatė daržinę, klėtelę, 
darbą ji buvo priimta tik tie- sandėliuką, kuriame dabar gy-
sioginiams viršininkams iš vena. Pradėjo ir namą, bet 
Švedijos įsikišus. Dabar šios prieš porą metų statyba susto-
moters veikla giriama, — rašo jo. Pasak ūkininko, turi ne-

K A P I T A L O ( A K C I J Ų ) RINKA TAI: 
1. Įmonei — finansų Šaltinis, 
2. Šalies ekonomikai — varomoji jėga, 
3. Investuotojai — galimybe uždirbti. 
Mes dirbame Lietuvos akcijų rinkoje ir kviečiame Jus prisijungti' 
Nemokamos konsultacijos ir analitiniai tyrimai bei rekomendacijos: 
FMJ „Baltijos vertybiniai popieriai" 
Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos licenzija Nr. B027 
Adresas: Gedimino pr. 60,2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. 4-370 2 31 38 36; • 370 2 31 38 35 
Mob. tel. + 370 87 45373; • 370 87 96105 
Fax t-370 2 31 38 40 
E-mail tbis9eunet.lt 

„Lietuvos rytas". 
Įdarbinimo bendrovių vado

vai įsitikinę, kad Lietuvos ka
pitalo įmonių vadovai, paly
ginti su užsieniečiais, ieškoda
mi darbuotojų prasčiau suge
ba apibrėžti reikalavimus, 
vengia pristatyti savo įmones, 
kartais jų norai būna gana 
keisti. 

Konsultacinių bendrovių va
dovai mini daugybę nesusipra
timų su Lietuvos įmonėmis. 
Viena Lietuvos bendrovė pati 
atsirinko tris galimas kandi
dates dirbti sekretorėmis ir 
paprašė jas įvertinti konsul
tantų. Šie patarė įdarbinti vi
sus reikalavimus atitinkančią 
bei anglu kalbą mokančią 
kandidatę ir atsisakyti paly
ginti žiopl< s, tačiau ilgų kojų 
ir itin patrauklios merginos. 
•Darbdavys sumokėjo konsul
tantams už paslaugas, tačiau 
pasirinko ;;?akoję. 

Lietuvos darbdaviai daž-

mažai žemės, bet neturi jokios 
technikos. Augino javus, gyvu
lius, bet nesisekė, tad dabar 
žemę nuomoja. Pinigų staty
bai nebėra. 

Pranciškus Krilavičius 
Vaidžionių kaime dirbo 8 ha 
žemės, augino javus, gyvulių, 
bet pajamų užteko tik pragy
venti: „Pernai auginau kelis 
ha miežių. Suskaičiavau, kad 
už tai, kiek sumokėjau už dir
vos dirbimą, trąšas, chemika
lus, iškūlimą, būčiau grūdų 
daugiau nusipirkęs, — • sakė 
naujakurys. — Laikome dvi 
karves, kasdien parduodame 
po 20 litrų pieno, tačiau kas iš 
to — už kg moka po 49 centus, 
Per mėnesį nė 300 litų negau
name. Duonai užtenka, o sta
tyboms..." 

Prieš mėnesį Vaidžionių 
kaime šėlo smarki kruša. Le
dai sukapojo Krilavičių tvarto 
stogo ruberoidą. Teko skolin
tis pinigų naujam, dar dau-

Dabartinį ungurių stygių 
žvejys aiškina ne tik tuo. kad 
jauniklių mažai suleidžiama. 
.Anais laikais patys daug un
gurių išmušėme elektra — 
taip liepdavo žvejoti, reikėjo 
plan4 vykdyti. Plaukdavo dv: 
valtys; vienoje — žvejai, kitoje 
— generatorius. Krisdavo dau
gybė žuvų — baltuodavo jų 
pilvai, vos spėdavome semti". 

Taip kurį laiką žvejodavo 
valstybiniuose žuvininkystės 
ūkiuose, tuo tarpu žvejams 
mėgėjams būdavo draudžiama 
gaudyti ungurius net meš
kere. 

Žuvų išteklių departamentu 
aplinkos apsaugos inspektorės 
Birutes Paliukėnaitės duome
nimis, šiemet konkurso tvarka 
neišnuomotuose vandens tel
kiniuose leidimai gaudyti un
gurius išduoti 24 bendrovėms, 
o iš viso šiemet ungurius gau
dyti turi teisę 43 bendrovės. 
Žvejui mėgėjui per parą 
leidžiama sugauti ne daugiau 
kaip 5 ungurius, o bendras lai
mikio svoris neturi viršyti 5 
kg-

Lietuvos rekordas — 4 kg 
vieno metro 20 centimetrų il
gio ungurys. Jį 1965 m. Navio 
ežere sugavo ichtiologas Algi
mantas Zubavičius. Pagal žvy
nus buvo nustatyta, jog tam 
unguriui buvo 30 metų. 

R ima J a k u t y t ė 

niausiai ieško jaunų vyrų, o giau jų prireikė šienapjūtei, 
užsieniečiai į amžių ar lytį Skolon puolę ūkininkai par
kreipia ktir kas mažiau dė- davė kiaulę ir atsiskaitė. Pra-
mesio, toč:au kar ta is jie nai- radęs viltį prasigyventi iš že-
viai bando 'asti 50 metų vady- mes, Pranciškus bandė ieško-
bininkę, dirbančią kompiute- ti darbo, bet šeštą dešimtį 
riu ir mokančią anglų kalbą. metų baigiančio vyro niekam 

Vilniaus konsultacinės gru- nereikia, — rašo „Ūkininko 
pės vadove Nijolė Kelpšaitė patarėjas". 

A.tA. 
KUN. ANTANAS 
MICIUNAS, MIC 

Gyveno Čikagoje, Tėvų Marijonų vienuolyne. 
Mirė 1998 m. rugsėjo 22 d., 5:10 vai. ryto Oak Park 

ligoninėje, su laukęs 83 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko broliai: Adolph Miciūnas ir jo vaikai 

Robert, Gary su žmona Jammie, ir Marlene, Frank su 
žmona Eleonore, jų vaikai — Perry, Darlene ir Donna; 
sesuo Sophie, gyv. Kalifornijoje ir Tėvai Marijonai. 

Velionis pašarvotas rugsėjo 23 d., trečiadienį nuo 12 
iki 8 v.v. Pe tkus Marquette laidojimo namuose. 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 24 d. Iš lai
dojimo namų 11 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Tėvų 
Marijonų sekcijoje. 

Nuoširdžiai kviečiame, gimines, draugus ir pažįs
t amus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: b r o l i a i su še imomis , sesuo , kiti gi
m i n ė s i r T ė v a i Mar i jona i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

A.tA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

mirus , l iūd ime k a r t u su jo žmona IRENA, sūnumis, 
tėvais , broliais ir ki tais art imaisiais. 

Eduardo, Violeta, Saulius ir 
Dainius Fabianovich 

A.tA. 
JONUI ŽUKAUSKUI 

mirus , giliausia užuojauta žmonai IRENAI, sūnums 
TOMUI ir LINUI, tėvams, broliams BRONIUI ir 
VLADUI bei j ų šeimoms. Liūdime kar tu su Jumis. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

A.+A. 
INAI JURKŠTIENEI 

KURAUSKIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame brolį 
TADĄ BUKAVECKĄ. seserį ALDONĄ MACKEVI
ČIENĘ, dukrą LAURA ir žentą MICHAEL FOLLEN-
WEIDER. 

Vladas ir Vytautas Sinkai 

http://tbis9eunet.lt


6 DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kongreso atstovas John Shimkus 

J o h n Shimkus, vieninte
lis l i e tuv ių kilmės JAV At
stovų rūmų narys, jau dveji 
metai kiekviena proga kalba 
už mus, dalyvauja mūsų mi
nėjimuose Vašingtone, Čika
goje ir kitur, remia ir siūlo 
įvairias rezoliucijas mūsų rei
kalais, o Kongrese Pabaltijo 
valstybių reikalams į „Baltic 
Caucus" sukvietė abiejų par
tijų Kongreso atstovus ir sėk
mingai tam komitetui vado
vauja. Illinois Lietuvių res
publikonų lyga š. m. spalio 4 
d., 12:30 vai. p.p. PLC, Le-
monte, JAV Atstovų rūmų na
riui John Shimkui ruošia pa
gerbimo pietus, kurių metu -
jam bus įteiktas „Metų pasi
žymėjusio lietuvio" žymuo. Vi
si kviečiami renginyje daly
vauti, o taip pat įsijungti į jo 
perrinkimo pastangas atsto
vauti mums JAV Kongrese 
ateinančių dviejų metų termi
nui ir sėkmingai tęsti vadova
vimą .,Baltic Caucus" komite
tui. Informacijoms kreipkitės į 
Illinois Lietuvių respublikonų 
lygos pirmininką. Anatolijų 
Milūną, tel. 630-964-4162. 

Pasau l io l ietuvių centro 
dešimties metų gyvavimo 
šventė - pokylis įvyks rugsėjo 
26 d. 6 vai. vak. Pokylį pra
dėsime naujai įrengtoje že
mutinėje salėje. Ją apžiūrėsi
me, užkąsime, susipažinsime. 
7 vai. persikelsime į viršutinę, 
didžiąją salę ir tęsime tolimes
nę programą: sveikinimai, 
trumpa, linksma meninė da
lis, kurią atliks dr. Vilija Ke-
relytė ir Algimantas Bar-
niškis. Po to - skani vakarie
nė, kurią paruoš Aldona Šo-
liūnienė. Po vakarienės, or
kestrui grojant, linksminsi-
mės toliau. Kitą dieną, sekma
dienį, rugsėjo 27 d. 12 vai. p.p. 
,.Šypsenų popietė", jos vadovė 
Stasė Jagminienė. Atvykite į 

šiuos renginius, pažvelkite į 
mūsų gyvenimą ir linksmai 
nusišypsokite. Popietę rengia 
PLC renginių komitetas. 

Šakieč ių klubas Čikagoje 
ruošia linksmą gegužinę -
„Derliaus šventę" spalio 11 d., 
sekmadienį. Šaulių namuose. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti, pasisvečiuoti ir links
mai praleisti laiką. Valdyba 
rūpinasi, kad šis renginys pa
sisektų. 

Anglų kalbos pamokos 
vyks pirmadieniais ir trečia
dieniais St. Adrian buvusioje 
mokykloje, Marąuette Parke. 
Jas organizuoja ,,Southwest 
')rganizing Project". Pamokos 
vyks nuo 7 iki 9 vai. vakare, 
pradedant pirmadieniu, spalio 
5 d., ir tęsis 10 savaičių. Re
gistracija bus pirmadienį, 
rugsėjo 28 d., tarp 7 ir 9 vai. 
vak. Jeigu reikia daugiau in
formacijų, paskambinkite tele
fonu 773-471-8208. 

Skubėki te užsisakyti 
„Draugą" - pirmasis 100 nau
jų prenumeratorių, gyvenan
čių JAV, „Draugą" įsigyti gali 
tik už 60 dol.! (Paprastai pre
numerata metams - 95 dol.). 
Šis pasiūlymas atsirado JAV 
LB Kultūros tarybos, Lietuvių 
fondo ir „Draugo" administra
cijos dėka. Atsiliepkite, nes 
pasiūlymas galioja tik ribotą 
laiką! 

Didžiulė paroda „Meilės 
vizijos: šiuolaikiniai lietuvių 
gobelenai" jau atkeliavo į Či-
kagą.Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus darbuotojai ir 
dailininkė iš Vilniaus Liucija 
Kryževičienė ją ruošiasi atida
ryti šį penktadienį, rugsėjo 25 
d. Chicago Cultural Center 
(78 E. VVashington st.). Atida
rymo iškilmės vyks nuo 6 iki 8 
vai vak. Įėjimas nemokamas . 
Parodoje - 50 gobelenų, išaus
tų žymiausių Lietuvos tek
stilės menininkų 

Kviečiami savanoriai tal
kos savaitgal iui Dainavoje. 
Spalio 4-5 d. užsimota per
dažyti kai kuriuos stovyklos 
pastatus, atgaivinti gamtos 
takelį, paruošti stovyklavietę 
žiemai ir kt. Kviečiami visi 
prisidėti prie talkos ir kartu 
pasidžiaugti Dainavos spal
vinga rudens gamta. Talkinin
kai prašomi apie dalyvavimą 
pranešti Audriui Polikaičiui, 
tel. 630-257-2022, Mariui La-
niauskui — 216-731-7464, 
arba Vitui Underiui — 734-
261-4069. 

1 IŠARTURTOUT 
MAŽUETUViŲ 
SUVAŽIAVIMAI 

TORONTE 

Pasaulinio Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio ir 
Pasaulinio Mažosios Lietuvos 
fondo visuotiniai susirinkimai 
š.m. rugsėjo 26 ir 27 d. vyks 
Toronte, Kanadoje, Lietuvių 
namuose, 1573 Bloor St. 

Rugsėjo 26 d. šeštadienį, 
MLRS ir MLF suvažiavimas 
bus pradėtas 8:30 vai. r. daly
vių registracija. 9 vai. r. vyks 
bendras atidarymas Lietuvos 
himnu, prezidiumo sudarymu, 
mirusiųjų pagerbimu, kun. A 
Žilinsko invokacija ir sveikini
mais. 

9:30 vai. r. vyks visuotinis 
MLR sąjūdžio susirinkimas su 
teis. Jono Dainausko paskai
ta, Sąjūdžio pirm. Algio Regio 
pranešimu apie Karaliaučiaus 
srities politinę būklę, kt. pra
nešimais, diskusijomis ir nau
jos valdybos rinkimais. Susi
rinkimui pirmininkaus Ieva 
Jankutė iš New Yorko. 

1 val.p.p. —; MLF visuotinis 

JAV LB Kultūros tarybos 
1990 m. žurnalizmo premi
jai skirti sudaryta komisija iš 
pirm. Juozo Žygo, Juozo Bau
žio ir Aldonos Šmulkštienės, 
vertins lietuviškos spaudos 
bendradarbius, kurių kandi
datūras pristatys mūsų visuo
menė. Pasiūlymus siųsti iki 
spalio 1 d. (pagal pašto an-
spaudą) šiuo adresu: Juozas 
Žygas, 9604 S. Karlov Ave, 
Oak Lawn, IL 60453. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

Laima ir J o n a s Šalčiai , 
Arlington Hts., IL. Draugo 
fondo antrojo laipsnio garbės 
nariai, rudens vajaus proga 
atsiuntė 1,000 dolerių prie 
ankstyvesnių 2,520 dolerių. 

Už taip didelę paramą Drau
go fondui nuoširdžiai dėko
jame. 

Adelaida Balbata, St. Pe-
tersburg, FL. Draugo fondo 
garbės narė, a.a. vyro Jurgio 
atminimui atsiuntė 1,000 dol. 
prie ankstyvesnių 1,700 dole
rių Draugo fonde. 

Prisimindami a.a. Jurgį Bal
bata, labai dėkojame už stam
bią paramą Draugo fondui. 

Metinis Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų pobūvis rengia
mas sekmadienį, rugsėjo 27 
d., 1:30 vai. popiet, Polonia 
Banąuets salėje, 4604 S. Ar
cher. Rezervacijos priimamos 
tel. 773-776-1324. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 

susirinkimas, kurio pirmoje 
dalyje vyks įvairūs praneši
mai ir diskusijos. Antroje da
lyje — MLF valdybos pirm. 
Vilius Pėteraitis referuos apie 
ML fondo knygų ir Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos rengi
mą; Ieva Adomavičienė pra
neš apie Karaliaučiaus krašto 
mokyklas; vyks ateities veik
los, priimtinų projektų svar
stymas ir ML fondo valdomųjų 
organų rinkimai. Visuotinis 
susirinkimas baigiamas Maž. 
Lietuvos himnu. Po to užbai
gimo vakarienė. 

Sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
2:30 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namuose vyks Maž. Lietuvos 
fondo Dr. Vydūno premijos 
įteikimas dr. Martynui Purvi-
nui ir arch. Marijai Purvinie-
nei už studiją „Mažosios Lie
tuvos architektūra". Po akade
minės dalies vyks koncertinė 
programa, vakarienė ir pa
bendravimas. 

Suvažiavime ir premijų įtei
kime tikimasi gausių dalyvių. 

SKELBIMAI 
• L e m o n t e TRANSPAK 

įstaigos naujos darbo vai., šeštd. 
9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. Tel. 
1-630-257-0497. 

(sk.) 
• ASS metinė šventė įvyks 

š.m. spal io 3 d., šeštadienį, 
Willowbrook salėje, šia tvar
ka: 5 v. p.p. pakėlimai, 6 v. v. 
pabendravimas, 7 v. v. progra
ma, 8 v.v. vakarienė. Rezer
vacijoms skambint fil. Jolan-
dai Kerel ienei , tel. 630-257-
2558. Laukiame visų! 

(sk) 

• J i s neatsisakė dainuoti 
Čikagos Lietuvių operos spek
takliuose „Marta" bei „Čigonų 
baronas". Jo balsu, vaidyba ir 
išvaizda gėrėjomės 1997 m. 
koncerte Jaunimo centre. Da
bar jaunas baritonas Vytau
tas Juozapaitig, akompanuo
jant pianistei Nijolei Ralytei 
sutiko atlikti labdaros kon
certą surinkti lėšų vargingai 
gyvenantiems Lietuvos vaiku
čiams, o ypač įtaisyti ratukus 
10 m. Remigijui, turinčiam tik 
dešinę rankytę, saulutė" nuo
širdžiai kviečia visus į Jauni
mo centrą sekmadieni 
rugsėjo 27 d., 3 vai. p.. 
Tuščia salė labai šalta, o Lie
tuvos našlaičiams ir vaikams 
su negalia jūsų auka bus di
delė dovana. 

(sk) 

• P a r d u o d a m e l ė k t u v o 
bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
TraveL teL 847-3824330. 

(sk.) 
• Pinigai , s iuntiniai , bal

dai, automobi l ia i . TRANS
PAK, 4545 W. 63rd S t r e e t , 
Chicago, IL 60629. Tel. 1-773-
838-1050. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPutarid Rd, Chicago, IL 60639 

(1/2 bL J ttmm w » Babeto mataras) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. M Rd.. Lodtport, IL 60441 
T«L 70*001-486* 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gflbaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

• 2 4 7 I M * Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-6700 

Toli fJM 24 hr. 866.776-6742 
Darbo vai. ano 9 vx. iki 7 v.v. 

i — l 9 v j . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytasis Lietuvninkas 

45S6W.63thStiwt 
CUesflD.IL 60629 

(Skanai gatvė* ano .Draugo") 
TsL 77S.M44100 

Valandos pagal susitarimą 

IfcMHflbJL* M ^ ^ Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 
Redaguoja JPlačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65thPlace, Chicago, IL 

Berniuko geriausias draugas. 

AUKA NEVELTUI 
(Pabaiga) 

Bėgo laikas. Pavasarius 
keitė vasaros, rudenius žie
mos. Lyg paukščiai po žiemos 
į Lietuvą ėmė grįžti tremti
niai. Grįžo ir mano senelis. 
Koks džiaugsmas buvo mano 
senelei, kai jį pamatė gyvą! 
Tada mano mamytė pirmą 
kartą pamatė ir savo tėtį. 

Vėliau man senelis dažnai 
pasakodavo apie tuos šiurpius 
metus, praleistus lageriuose, 
skaudžią tremtinių dalią. Per 
dieną gaudavo tik 200 gramų 
duonos, o dirbti turėdavo nuo 
aušros iki sutemos.. 

Po ilgų draudimų ir niekini
mų vėl suplevėsavo trispalvė, 
nuskambėjo „Lietuva, Tėvyne 
mūsų..." Jau be baimės galime 
ištarti: p i e v a s , Lietuva, Lais
vė". Sulaukė atgimimo ir ma
no senelis, tačiau neilgai tuo 
džiaugėsi. Tremtis, sunkus 
darbas' nualino jo sveikatą. 
Prieš trejetą metų jis iškeliavo 
Amžinybėn... 

Vasario 16-osios šventė man 
primena kančias, iškentėtas 
tūkstančių taurių lietuvių už 
Tėvynės laisvę, už ją paauko
tas partizanų gyvybes. Bet jų 
aukos buvo neveltui — mes 
gyvename nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kad ir koks stiprus 
būtų blogis, visada nugali tie
sa, viltis, meilė, laisvės troški
mas. 

Todėl galime sakyti poeto 
žodžiais: 

„Kiek rovė — neišrovė, 
Kiek skynė — neišskynė, 
Todėl, kad ji — šventovė, 
Todėl, kad ji — Tėvynė!" 

Teresė Aleknavič iuje , 
Alytaus Putnų vidurinės 

mokyklos 8 kl. mokinė 

PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE 

Tokiu pavadinimu Sibiro 
kankinė Elena Juciūtė parašė 
knygą. Ji aprašo apie komu
nistų apkaltintus lietuvius, 
kurie buvo baudžiami ir tre
miami į Sibirą. 

Juciūtė buvo ištremta į Sibi
rą už pagalbą partizanams. Ji 
buvo areštuota ir nuteista de
šimčiai metų dirbti sunkius 
darbus. Jai reikėjo kirsti me
džius, tiesti geležinkelį ir dirb
ti Žėručio įmonėje. 

Piešė Zosė Vasilenkaite I 
Sibiro gamta ir darbo są

lygos buvo labai blogos, per 
ištisus metus daug žmonių sir
go ir mirė. Vasarą būdavo la
bai šilta, pilna musių ir uodų. 
Juciūtė susirgo maliarija nuo 
vabzdžių įkandimo. Žiemos 
metu temperatūra būdavo že
miau nulio, todėl žmonės sirg
davo, sušaldavo ir mirdavo. 

Po Stalino mirties Juciūtė 
buvo grąžinta į Lietuvą. Ji vėl 
buvo tardyta ir antrą kartą 
ištremta į Sibirą. Ji Sibire iš
kalėjo devynerius metus iki 
kol Chruščiovas paskelbė poli
tinių kalinių amnestiją. 

Juciūtė 1956 m. vėl grįžo į 
Lietuvą. Ji negalėjo būti mo
kytoja, todėl dirbo mokyklos 
fizikos kabinete tarnaitės dar
bus. 1967 m. išvyko į Ameriką 
ir apsigyveno pas savo gimi
nes. 

Dauguma žmonių, kurie bu
vo išvežti į Sibirą, buvo politi
niai kaliniai, jų „nusikalti
mas" buvo, kad dirbo Lietuvos 
reikalams. Jie praleido daug 
metų Sibire ir kai kurie grįžo į 
Lietuvą gyventi. Jiems nebuvo 
leidžiama apsigyventi ten, kur 
jie norėjo. Jie slaptai laikėsi ir 
nepasakojo kitiems apie save. 
Žmonės jų bijojo. Komunistai 
iš jų buvo atėmę žemę, namus, 
turtą. Jie liko be nieko, turėjo 
pradėti iš pradžios kitame 
mieste, nors ir Lietuvoje. 
Daug lietuvių mirė Sibire. 

Dabar buvę tremtiniai ir iš
kentėję daug vargo gali pasa
koti kitiems apie savo liūdnas 
gyvenimo dienas. Žmonės juos 
gerbia ir stengiasi sužinoti 
tikrą teisybę apie komunistų 
nuodėmes lietuvių tautai. Vis
kas bus surašyta Lietuvos is
torijoje, kad jaunimas žinotų 
apie Lietuvos kančias. 

Kovas Juška , 
Philadelphia's Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinys. 
(„Bitutė") 

ČIKAGA 

Čikaga lietuviui yra kitokia 
negu kiti pasaulio miestai. Ne 
daug trūko, kad tokiu vardu 
vadinamo miesto pasaulio že
mėlapyje visai nebūtų. Šiam 
didžiuliam miestui pradžią 
davė 1803-1804 m. pastatyta 
Fort Dearborn tvirtovė, ir ofi
cialiai vietovė buvo vadinama 
tokiu vardu. 1837 m. ji gavo 

miesto teises. Matyt, taikiems 
miesto gyventojams nepatiko 
tvirtoves pavadinimas, ir jie 
savo miestą ėmė vadinti Chi
cago, mat tokiu vardu buvo 
vadinama per šį miestą tekan
ti upė. Kodėl upė taip buvo va
dinama, šiandien sunku pasa
kyti, nes ją taip pavadino ne 
naujieji, iš Europos atsikėlę 
šio miesto gyventojai, o senieji 
šio krašto žmonės indėnai. Kai 
kas mano, kad pirminė upės 
reikšmė buvo „dvokianti" (dėl 
pelkėtų pakraščių). Čikagos 
vardą labai primena ir indėnų 
žodis še-kang-ong „laukinis 
svogūnas". Vienas prancūzų 
keliautojas, 1688 m. aplankęs 
dabartinės Čikagos apylinkes, 
rašė, kad vietiniai žmonės sa
vo kraštą vadina Chicagou, 
nes čia auga gausybė laukinių 
svogūnų. Gal ir dėl šių svogū
nų nemalonaus kvapo upė ir 
jos pakrantės indėnams buvo 
„dvokiančios". Toks pavadini
mas būtų labai tikęs ir Upton 
Sinclair (1878-1968) garsiaja
me romane „Džiunglės", apra
šytam Čikagos skerdyklų rajo
nui, kuriame gyveno ir sun
kiai dirbo būriai mūsų tau
tiečių. Beje, net ir šiame 
rajone nei laukinių svogūnų, 
nei skerdyklų kvapo jau seniai 
niekas nejaučia, o Čikaga tapo 
tikru amerikiečių veržlumo, 
techninės pažangos simboliu. 
Mums ji ir lietuviškos Ameri
kos simbolis — juk gali sker
sai išilgai keliauti po pasaulį 
ir niekur už Lietuvos sienų tu 
nerasi tokio didelio mūsų tė
vynės brolių ir seserų būrio, 
koks susirinko Čikagos šven
tojo Kazimiero ir Tautinėse 
lietuvių kapinėse... 

Algirdas Sabal iauskas 

LABAS 
Aš groju kompaktinius dis

kus. Vieną dieną maloni ponia 
mane nupirko savo vaikui Ka
lėdoms. Ji gražiai mane apvy
niojo ir padėjo po eglute. Buvo 
ramu tol, kol daugybė vaikų 
pribėgo ir pradėjo atidaryti do
vanų įpakavimus. Aš labai 
jaudinausi ir laukiau pusę va
landos. Buvo daug kalbų ir 
riksmo. Pagaliau kažkas ma
ne paėmė ir atidarė. Buvo vy
riausioji mergaitė. Mane pa
kėlė, kad visi galėtų matyti. 
Visi susidomėjo. Ji atplėšė 
plastiką, kuris mane saugojo 
nuo sutrenkimų. Tada paėmė 
vieną kompaktinį diską, ati
darė mano burną ir ją įdėjo. 
Pradėjo klausytis muzikos, bet 
aš tos muzikos nemėgau, tad 
atidariau savo burną ir išspjo
viau. Ji pasižiūrėjo į mane, vėl 
įdėjo tą diską ir norėjo, kad 
gročiau. Aš vėl išspjoviau. Ji 
parodė savo tėtei, kuris įdėjo 
kitą diską, kurio muzika man 
patiko. Aš leidau groti toliau. 
Tada mergaitė suprato, kad aš 
nemėgau to pirmojo disko ir 
niekada daugiau jo nemėgino 
groti. 

J o a n a Orentaite 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 6 sk. 

PAGALVOKITE N R 17 
ATSAKYMAI 

1. Europoje pirmoji veterina
rijos mokykla buvo įkurta 
1761 metais Prancūzijoje. 2. 
Rusijai tarnavęs danas navi
gatorius V. J. Bering pasiekė 
Aliaską 1741 metais. Caras 
pardavė Aliaską amerikie
čiams 1867 metais. Rusai gali 
girtis, kad jie valdė Aliaską 
126 metus. 3. Thė Hubble Te-
leacope 1992 metais rado 
žvaigždę, kuri yra 30 kartų 
karštesnė už mūsų saulę. 4. 
Traukinukas. 5. Snaigė. 6. 
Prūduose, ežeruose, balose ir 
upių pakraščiuose šnara aukš
ti, ilgais lapais augalai vadi
nami ajerais. Seniau ajerai 
buvo labai branginami. Turkai 
ajerus atsivežė iš Mažosios 
Azijos. Jie gėrė vandenį su 
ajero priemaišom, valgė ajerus 
su cukrumi. 1514 m. žymus 
botanikas parsisiųsdino vieną 
ajero šaknį iš Turkyos ajerų ir 
Lietuvoje. Juos atnešė į mūsų 
kraštą totoriai 14 amžiuje. 
Ajeras tada buvo vadinamas 
totorių žole. Atnešė juos toto
riai sėklomis. Tiesiog sėklos 
prikibo prie raitelių drabužių, 
arklių kanopų, vežimų ratų, 
dėžių ir atkeliavo Lietuvon. 7. 
6 7 2 1 0 9 8 3 4. 

PAGALVOKITE NR. 18 

1. Kurias planetas erdvėse 
žmogus mato savo akimis be 
teleskopų pagalbos? 2. Kada 
buvo atrasta Saulės sistemos 
aštuntoji planeta Neptūnas? 
3 . Kada buvo atrasta devintoji 
planeta Plutonas? (Atsiuntė 
kun. dr. E Gerulis). 4. Dega 
be ugnies, muša be lazdos? 5. 
Dega visą dieną, bet nesude
ga. 6. Kas žydi Lietuvoje tik 
naktį? 7. (Piešinėlis) Berniu
kas girdi skambučio garsą, jis 
žino, kad ten mokykla. Padė
kite šiais takais berniukui pa
siekti skambuti ir mokyklą. 

Pie** Lina Dabrilaitė 
Bostono Lit. m-los mokinė 

(DOMIAUSIA 
VASAROS DIENA 

šią vasarą mano įdomiausia 
diena buvo, kada aš plaukiau į 
jurą žuvauti. Mano tėvas, jo 
draugas ir aš visą dieną žu
vavome. Mes sugavome ketu
riolika didelių žuvų. Kol jie jas 
išvalė, aš stengiausi pagauti 
„crabų". Po to mes pripildėme 
laivo mechanizmą benzinu ir 
išplaukėme namo. 

Aistia Podžiukas 
Bostono lit. m-los mokinys. 

Tyla gera byla. 
Kur trumpa, ten trūksta. 
Kad neprivalgęs, tai trupi

nių neprisilaižysi. 
Kaip tu man, taip aš tau. 
Geriau mažiau turto su ra-

mybe, ne daug turto su neapy
kanta. 
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