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Amerikos baltai neleidžia 
pamiršti savo tėvynainių reikalų 

Washington, DC, rugsėjo 
13 d. (JBANC) — Praėjusią 
savaitę JAV Valstybės depar
tamente Amerikos baltai buvo 
susitikę su naujausiais Šiau
rės ir Baltijos valstybių reika
lų įstaigos vadovais ir svarstė 
bendras Jungtinių Valstijų bei 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
programas, jų įgyvendinimo 
galimybes. 

Jungtinio Amerikos baltų 
valstybinio komiteto (Joint 
Baltic American National 
Committee, JBANC) sumany
mu, rugsėjo 10 dieną JAV Val
stybės departamente sureng
tame susitikime dalyvavo 
nauja Šiaurės ir Baltijos vals
tybių reikalų įstaigos direkto
rė Deborah Graze, naujai 
įkurtos Šiaurės Europos ini
ciatyvines grupės koordinato
rius Conrad Tribble ir įstaigos 
direktoriaus pavaduotojas Da-
nian Leader. 

Lietuva, Latvija ir Estija 
vykdo Narystės veiksmų pla
ną, skirtą visoms NATO vals-
tybėms-kandidatėms. JAV 
Valstybės departamentas pa
brėžė Baltijos pažangą, sie
kiant įvykdyti NATO reikala
vimus, ypač atkreipdamas dė
mesį į gynybos išlaidas, kurios 
kitąmet turėtų sudaryti 2 
proc. Bendrojo vidaus produk
to. 

JAV valdžios atstovai sakė, 
jog atskirų valstybių saugu
mas yra žymiai svarbesnis, 
nei jų narystė NATO. Narys
tės veiksmų planas — tai kel
rodis ne tik siekiant priartėti 
prie Vakarų bei NATO gynybi
nių pajėgų lygio, bet ir tobu
linant bei gerinant ekonomi
nę bei socialinę padėtį. Pasak 

pareigūnų, balandžio mėnesį 
Vašingtone įvykęs NATO susi-
tikimas'buvo dar vienas Balti
jos valstybių žingsnis kelyje į 
Vakarų bei NATO organizaci
jas, o visų trijų minėtų valsty
bių vyriausybes nuosekliai ir 
atsakingai siekia savo tikslų. 

Dar du įvykiai padėjo sus
tiprinti JAV ir trijų Baltijos 
valstybių bendradarbiavimą. 
Birželio mėnesį Baltijos jūros 
valstybių tarybai pradėjo va
dovauti Lietuva. J šią organi
zaciją stebėtojo statusu buvo 
pakviestos Jungtinės Valsti
jos. Liepos viduryje Bendra
darbiavimo komisija susitiko 
Vašingtone, kur svarstė JAV-
Baltijos ryšius, numatytus pa
sirašytoje JAV-Baltijos bend
radarbiavimo chartoje. 

1997 m. susikūrusi Šiaurės 
Europos iniciatyvine grupė, 
detalizuodama Baltijos valsty
bių įsijungimo į Vakarų struk
tūras planą, sukūrė saugumo 
ir pastovumo erdvę Šiaurės 
Europoje, kviesdama Rusiją. 
Vokietiją, Lenkiją ir Skandi
navijos valstybes. Grupė su
kūrė specialias programas, 
numatančias vystyti tolesnį 
bendradarbiavimą energeti
kos, gamtos apsaugos, sveika
tos priežiūros, įstatymų leidy
bos bei verslo srityse. 

JBANC vadovas Vello Eder-
ma išsakė organizacijos norą 
Rygoje ir Vilniuje įkurti JAV 
Federalinio tyrimų biuro 
(FBI) padalinius. Pasak jo, 
vienintelė Pabaltijyje FBI įs
taiga Taline nesusidoroja su 
gausybe uždavinių, kovojant 
su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu Baltijos vals
tybėse. 

Lietuva vėl tapo rusų 
propagandos taikiniu 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) 
— Specialiai painiodamos fak
tus, Rusijos specialiosios tar
nybos Kaukazo karo fone vyk
do prieš Baltijos valstybes 
nukreiptą kampaniją, teigia 
dienraštis „Respublika", an
tradienį išspausdinęs straips
nį apie Lietuvos bendrovę 
„Skalmantas". legaliai tie
kiančią karinį aprūpinimą 
Čečėnijos kariuomenei. 

Praėjusį savaitgalį Latvijos 
laikraštis „Čas", remdamasis 
Rusijos federalinė saugumo 
tarnyba, paskelbė, kad Lietu
vos firma, kilus naujam Rusi
jos konfliktui su Dagestano ir 
Čečėnijos islamo fundamenta
listais, teikia karinį aprūpi
nimą Kaukazo teroristams. 
Kaip islamo ekstremistų rė
mimo pavyzdys buvo nurody
tas neva šiomis dienomis su
laikytas lietuvių siuntinys če
čėnams. 

Tačiau „Skalmanto" vadovas 
Romanas Rainys „Respubli
kai" teigė jau kuris laikas ne
tiekiąs prekių į Čečėniją, nes 
valstybė nesilaiko sutarties 
sąlygų ir nemoka pinigų. 

Pranešimams apie neva da-

* Antradienį Baltijos jū
roje prasidėjo tarptautinės 
žmonių gelbėjimo pratybos 
„Coperative Baltic Eye '99". 
Pagal NATO Bendradarbiavi
mo vardan taikos programą 
parengtuose mokymuose, skir
tuose žmonių paieškai ir gel
bėjimui Baltijos jūroje, daly
vauja gelbėjimo pajėgos iš 
Suomijos, Danijos, Vokietijos, 
Anglijos. Lietuvos, Rusijos ir 
Švedijos. 'BNS. 

bar Dagestane sulaikytą kro
vinį specialiai panaudota daug 
senesnė, balandžio mėnesio is
torija apie iš tiesų ten sulai
kytą, bet vėliau praleistą siun
tinį Čečėnijai. 

Rusijos kovos su islamo ek
stremistais Dagestane prasi
dėjo rugpjūtį. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininko pava
duotojas Algis Kašėta mano. 
kad tokie Rusijos specialiųjų 
tarnybų melagingi pranešimai 
yra skirti antibaltiškoms nuo
taikoms stiprinti. „Tai propa
gandinio karo teorija — suda
ryti neigiamam įvaizdžiui pa
naudojamas senas įvykis", 
mano politikas. 

Labai panašus dalykas — 
faktas nepagrįsti pranešimai 
apie čečėnų pusėje kovojan
čius lietuvius — buvo naudo
jamas ir per Rusijos karą su 
Čečėnija. 

R. Rainys pabrėžė, kad tieki
mo susitarimas, dalyvaujant 
Čečėnijos vadovui Aslan Mas-
chadov, buvo pasirašytas vi
siškai legaliai, jau pasibaigus 
Rusijos ir Čečėnijos karui." 
Tada susitarta atsiųsti iš Lie-. 
tuvos prekių už maždaug 9.7 
milijonus JAV dolerių. Čečė
nai pageidavo dengiamųjų 
uniformų, kariniu palapinių, 
apsiaustų, miegmaišių, striu
kių, diržų, pistoletų dėklų. Be 
to. čečėnams „Skalmantas" 
siuntė ir kitur pagamintų 
kompasų, žibintuvėlių, slepia
mojo veido kremo. 

Pasak R. Rainio. „Skal
mantas" yra viena rimčiausių 
karinių reikmenų gamintojų 

Nuotr . : ' Iš kairės; Pasaulio lietuvių bendruomenes atstoy «s Lietuvoje vadovas Gabrielius Žemkalnis, PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas ir Regioninių problemų be: tautinių mažumų departamento generalinis direk
torius Remigijus Motuzą Seime prieš Lietuvių chartos iO-mecio minėjimą Elta-

Lie tuv ių chartoje — atsakymai 
i š iandienos i ššūkius 

V i l n i u s , rugsėjo 14 d. 
(Elta) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus iškilminga
me Lietuvių chartos ir Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
50-mečio minėjime Seime pa
žymėjo, kad „Lietuvių charta 
prieš penkiasdešimt metų 
nubrėžė savitos pasaulio ben
druomenės — lietuvių poli
t ines išeivijos — gyvenimo 
gaires. J i nusakė šios ben
druomenės paskirtį, nužymėjo 
ją telkiančias vertybes ir 
idealus", sake valstybės vado
vas. 

Prezidentas linkėjo, kad Lie
tuvių chartos nuostatos būtų 
gyvos ir šiandien, kad jos pa
dėtų išlikti stiprios dvasios 
t a u t a ir stipria valstybe. 
„Manau, kad išeivių ugdyta 
asmens įsipareigojimo etika, 
taut in is solidarumas ir ben
druomeniškumas tampa itin 
svarbūs dabarties Lietuvos vi
suomenei, jos pilietinei bran
dai. Kar tu tai — ir esmingos 
pilietinės laikysenos gairės 
kiekvienai Lietuvos gyventojų 
kartai", pažymėjo V. Adam
kus. 

Lietuvos prezidentas pareiš
kė esąs t ikras, kad minėdami 
Lietuvių chartos pusės am
žiaus jubiliejų, negalime kal
bėti tik būtuoju laiku. Ir 
š iandien įsiklausę ir įsiskaitę į 
1949-aisiais Vokietijoje para
šytus žodžius, galime rasti, 
pasak jo. ne vieną dvasinę at
ramą, ne vieną atsakymą į 
realybės keliamus klausimus. 

Valstybes vadovas sakė. kad 
šiuo metu švenčiame Lietuvių 
chartos jubiliejų laimėję am
žiaus bylą — turėdami nepri
klausomą, demokratiniais pa
grindais tvarkomą Lietuvos 
valstybe. 

Pasak Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio. „Charta — 
tai dokumentuotas elgesio im
peratyvas, įpareigojanti kon
centruota ideologija, morali
niai įs tatymai lietuviams pa
saulyje". Seimo vadovas pa
žymėjo, kad Chartos nuosta
tuose atsispindi lietuvių savi
voka. J i s svarstė, ar nebūtų 
gera vel prisiminti Lietuvių 
chartos nuostatą apie tautinį 

Lietuvoje. Bendrovės produk
ciją jau ketverius metus perka 
Didžioji Britanija, šiemet su
daryta sutar t is su Danijos ka
riuomene. Užsienyje parduo
dama daugiau nei puse „Skal-
manto" produkcijos. 

solidarumą: „visi lietuviai bro
liai ir moka solidarumo 
įnašą". .Kam? Žin >ma. kaip ir 
anksčiau, kultu? ii, knygai, 
mokyklai. Gal da: ir tam. kad 
tremtiniai sugrįžtu — su mei
le ir nauda Lietuvai. Tiems 
grįžtantiems iš Rytų reikia ir 
materialiai padėt., to nepa
mirškime", ragint V. Lands
bergis. 

Seimo pirmini:<\as užduo
timi iaiko taip p.jt tai. kad nei 
Lietuvos totorius, ne: Lietuvos 
lenkas, nei Lietuvos žydas 
nesijaustų kitoks pilietis. 

galo įvertino užsienio lietuvių 
reikšmę, kad nepakankamai 
remia jų pastangas. Jo nuo
mone, Lietuvos ir užsienio lie
tuvių bendravimu turi būti tos 
nuolat pradėta rūpintis vy
riausybės lygmeniu. Jis pa
siūlė Lietuvos ir užsienio lie
tuvių santykius „pakelti į val
stybes ministro vadovaujamo 
departamento lygį". Pasak jo, 
šis valstybės ministras būtų 
atsakingas premjerui ir savo 
žinioje turėtų tarpministerinę 
kolegiją, susidedančią iš ati
tinkamų ministerijų atstovu. 
..Tuomet Lietuvos ir užsienio 
lietuvių santykiai nebus ket-
virtaeiliais klausimais ir jiems 

Seimo pirmininko pavaduo- bus skiriamas t inkamas 
tojas Romualda- Ozolas Lietu- dėmesys", mano F. Paiubins-
vių charta pavadino mūsų kas. 
mažąja Konstitucija. Jo nuo- Pasaulio lietuvių bendruo-
mone. būtų visiškai teisinga menės Valdybos pirmininkas 
Seime aptarti ir Lietuvių Vytautas Kamantas padėkojo 
charta įtraukti į valstybės prezidentui. Seimui, vynausy-
kom.titucinę aoyvartą kaip bei, Lietuvos žmonėms už 
konstitucinį akta. rūpestį ir paramą užsienio lie-

Seimo pirmininko pavaduo- tuviams. Jis įteikė Seimui pir-
tojas Feliksas Palubinskas ap- mininkui V. Landsbergiui Lie-
gailestavo, kad Lietuva ne iki tuvių chartos kopiją. 

Karo akademija diskriminuoja 
moteris 

Vi ln ius , rugsėjo 14 d. akademijos viršininkas Z. Ku-
' B N S j — Moterų ir vyrų lygių lys. neteisingai aiškindamas 
galimybių kontrolierės Auš- studentų priėmimo taisykles, 
rinės Burneikienės vadovauja- pažeidė Moterų ir vyrų lygiu 
mai tarnybai atlikus tyrimą, galimybių įstatymo 7 straips

nio pirmą punktą", teigiama 
kontrolierės patarėjo prane
šime. 

Minėtasis įstatymas teigia, 
jog švietimo įstaigų, mokslo ir 
studijų institucijų veiksmai 
pripažįstami pažeidžiančiais 
moterų ir vyru lygias teises. 

i 
są-

iygos. priimant mokytis ar 
studijuoti. 

nustatyta, jog j Karo akademi
jos dienines studijas pagal 
motorizuotų šaulių programa 
studijuoti priimami tik vyrai, 
o moterys priimamos tik į ne
akivaizdines studijas. 

Generolo Jono Žemaičio Lie
tuvos karo akademijos virši
ninkas Zenonas Kulys tokius Je i d e ] a s m e n s tyties taikom 
diskriminuojančius veiksmus s k i r t i n g i reikalavimai ir 
aiškina tuo, kad „merginos į 
dieninį skyrių nepriimamos 
vykdant švietimo ir mokslo 
bei krašto apsaugos ministrų 
patvirtintus priėmimo taisyk
lių reikalavimu.-. Kurių pirma
jame straipsny;'- nurodyta, 
kad į Akademija priimami tik 
jaunuoliai", prarešė kontro
lierės atstovas. 

Z. Kulio nuor.one, žodžiu 
„jaunuoliai" vaidinami tik vy
rai. 

Tačiau, kaip p^/ymima kon
trolieres patan.jc Algirdo Meš
kausko praneš i re spaudai. 
Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos nuomo-.e, minėtos 
taisyklės negali riboti mer
ginų teisių tapt. kariūnais, 
nes žodis j a u n u c ai" gali būti 
vartojamas reikšme „vaikinai 

Maskvoje įvestas ypatingasis 
saugumo režimas 

Maskva , rugsėjo 14 d. (In-
terfax-BNSi — Maskvos mies
to mero Jurij Lužkov potvar
kiu, Rusijos sostinėje įvestas 
,,ypatingasis saugumo reži
mas". 

Kaip antradienį pranešė 
Maskvos merijos pareigūnai, 
pagal ypatingojo saugumo re
žimo reikalavimus, smarkiai 
sugriežtinama pasų kontrole 
Maskvoje, per tris paras turi 
persiregistruoti visi atvykusie
ji. Sustiprinta svarbių miesto 
objektų — elektrinių, kitų ku
ro ir energetikos įmonių bei 
gyvybinių miesto sistemų ap
sauga. 

Remiantis mero potvarkiu, 
tikrinamas visas transportas, 
įvažiuojantis į Maskvą iš kitų 
miestų, tikrinama, ar krovi
niuose nėra sprogstamųjų me
džiagų. Taip pat kontroliuoja
mas visas gyvenamųjų namų 
ūkis. tikrinami namai, kurių 
pirmuosius aukštus ir rūsius 
nuomoja prekybos struktūros. 
Sustiprintas budėjimas metro, 
stotyse. turgavietėse, prie 
viešbučių, žmonių susitelkimo 
vietose gatvėse ir aikštėse. 

Tokių veiksmų buvo imtasi, 
kai pirmadienio naktį Mask
voje, Kaširos plente, buvo su
sprogdintas S aukštų namas. 
Kaip antradienį pranešė Rusi-

!K i merginos rodei Karo 

* Siekdama p r i t r a u k t i 
kuo d a u g i a u tur is tų iš poso
vietinių valstybių. Lietuva ke
tina kiek supaprastinti vizų 
išdavimo jiems tvarką — leisti 
išduoti kelialapius visoms įs
taigoms, priimančioms gyven
ti turistus ir poilsiautojus. Re
miantis raujai rengiamu įsa
kymu, išduoti turistinį kelia
lapį Rusijos, Ukrainos ir Bal
tarusijos gyventojams galės ne 
tik turizmo organizatoriai ir 
kelionių įstaigos, kaip dabar, 
bet ir visi viešbučiai, pensio
natai, nakvynės namai ir kai
mo turizmo sodybos. Statisti
kos departamento duomeni
mis, pernai Lietuvą apianke 
1.756 mln. Rusijos gyventoju, 
tarp jų — 634.000 turistų. Ta-

jos Nepaprastųjų situacijų mi
nisterija, sprogimo vietoje iki 
antradienio popietes jau suras
ta 121 žuvęs žmogus, iš jų — 
12 vaikų. 

Tai —jau trečiasis žmonių 
gyvybes nusinešęs sprogimas 
rugsėjo mėnesį Rusijoje. Rug
sėjo 4 d. Dagestano Buinaksko 
mieste prie karininkų gyvena
mojo namo buvo susprogdinta 
mašina su sprogmenimis, žu
vo 64 žmonės. Rugsėjo 9 d. ga
lingi sprogmenys sugriovė 
daugiabutį namą Maskvos 
pietrytinėje dalyje, žuvo 94 ir 
sužeista daugiau kaip 200 
žmonių. Valdžios pareigūnai 
teigė, jog tai teroristinis ak
tas. 

Tuo tarpu Čečėnijos vado
vybe ragina gyventojus „be 
rimto reikalo nevažiuoti \ Ru
siją". Kalbėdamas per vietos 
televiziją, aukštas Čečėnijos 
atstovas teigė, kad, ,,gauna
momis žiniomis, beveik visuo
se regionuose čečėnai sulaiko
mi, nepriklausomai nuo to, ką 
jie veikia ir kokiu tikslu atvy-
i » « " ko . 

Grozno atstovas vylėsi, kad 
..išaiškinusios tikruosius tero
ro aktų užsakovus ir vykdyto

jus, Rusijos teisėsaugos insti
tucijos atsisakys Ičkerijos pi
liečių represijų". 

Čečėnijos prezidentas įspėjo 
Maskvą dėl naujo karo 

Maskva , rugsėjo 14 d. I In-
terfax-BNS.' — Čečėnijos pre
zidentas Aslan Maschadov įs
pėjo, kad Je igu Rusija vėl įsi
verš į Čečėniją, ginklą į ran
kas paims kur kas daugiau 
žmonių negu anksčiau". 

Čečėnijos respublikos vado
vas pranešė, kad dėl įvykių 
Čečėnijos pasienio rajonuose 
jis paskelbė visuotinę mobili
zaciją. 

A. Maschadov antradienį 
laikraštyje ..Moskovskije no-
vosti" išspausdintame interviu 
Čečėnijos teritorijos bombar
davimus pavadino ..tikra agre
sija". Jo teigimu, „naikinami 
niekuo nekalti žmonės". ,,o ko
vos būriai, dalyvaujantys kon
flikte, nuo bombardavimų nė 
kiek nenukenčia". 

Tuo tarpu federalinių pajė
gų atstovai teigia, kad bom
barduojami kovotojų telkiniai 
ir iu bazės. 

A. Maschadov pabrėžė, kad 
„Dagestano įvykius pradėjo 
ne čečėnai ir juo labiau ne Če
čėnijos valstybe". „Įvykių Da
gestane priežastis — šios res
publikos vidaus problemos ir 
nesuderinta Maskvos politi
ka", sakė jis. 

Čečėnijos prezidentas įsiti
kinęs, jog tai, kas dabar vyks
ta Kaukazo regione, „didelė 
avantiūra, išprovokuota vals
tybių, kurios nori išstumti Ru
siją iš Kaukazo" Anot jo. šie 
veiksmai finansuojami „tran
zitu per Maskvą", o jiems įgy
vendinti verbuojami jauni be
darbiai, kurių Kaukaze tūks
tančiai". 

..Vienintelė galimybe Rusi
jai išsaugoti savo interesus 
Kaukaze — užmegzti norma
lius tarpvalstybinius santy
kius su Čečėnija", mano A. 
Maschadov. 

NATO ambasadoriai 
supažindinti su Lietuvos planais 

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Vilniuje akredituo
tieji NATO valstybių ambasa
doriai ir gynybos atašė antra
dienį susipažino su Lietuvos 
pasirengimo narystei NATO 
programa. 

Pristatydamas programą, 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas informavo 
apie Lietuvos įnašą į Euroat-
lanto saugumą ir pastovumą, 
bendradarbiavimą su kaimy
ninėmis valstybėmis. Lietuvos 
pasiryžimą ir gebėjimą laiky
tis NATO strateginio plano 
nuostatų. Lietuvos visuome
nės nuomones apie N'ATO na
ryste formavimo kryptis bei 
pageidavimą konsultuotis su 
sąjunga Lietuvoje kuriamo 
valstybinio krizių valdymo 
plano bei kitais klausimais. 

Lietuvos kariuomenes va
das generolas Jonas Kronkai-

čiau dauguma turistų su ke
lialapiais buvo atvykę tvarkyti 
reikalų arba pas gimines. 

tis pristatė Lietuvos savigynos 
ir kolektyvines gynybos pajė
gumų didinimo, karinių galių 
vystymo, krašto apsaugos sis
temos finansavimo reikalus. 

NATO valstybių atstovai 
teigiamai įvertino Lietuvos ži
nybų pastangas ruošiant prog
ramą bei užtikrino jų atsto
vaujamų valstybių aktyvų da
lyvavimą Lietuvos ir NATO 
konsultacijose jos įgyvendini
mo klausimais, pranešė URM 
spaudos tarnyba. 

Parengti tokią programą 
Lietuvai be; kitoms kandida
tėms buvo rekomenduota NA
TO viršūnių susitikime Va
šingtone balandį. Lietuva vie
na iš pirmųjų pristatė savo 
pianą 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 15 d.: Švč Marija So

pulingoji. Eugenija, Nikodemas, 
Rimgaile. Rolandas. Vismantas. 

Rugsėjo 16 d.: Sv Kornelijus ir 
Kiprijonas. Edita, Eufemija, Jogm-
te. Kamile. Liudmila. Rimgaudas. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
ATGIMIMO BLĖSTANTYS PRISIMINIMAI 

Fil. Aleksandrui Flateriui 
Amžinojon Stovyklom iškelia
vus, atrodo likau vienu iš 
..paskutinių Mohikanų" kadai
se Vokietijoje .rūkiusių taikos 
pypkę" atgaivinant Akademinį 
Skautų sąjūdį išeivijoje. Kol 
atmintis visai neišblėso, norisi 
pasidalinti ano istorinio įvykio 
išlikusiais prisiminimais. Įta
riantiems, jog. nebelikus kitų 
žinomų gyvų liudininkų, galiu 
bandyti prisiimti nuopelnus 
už A.S.S. atgaivinimų, iš karto 
pasakiau tai. kas svarbiausia 
pasakytina: pagrindinis atkū
rimo iniciatorius buvo fil. prof. 
Stepas Kairys- aš g: buvau 
tada gan abejingas tai min
čiai. Kadangi ligšiol neteko 
pastebėti mūsų skautijai isto
rinio to įvykio apsakymo iš 
pirmų šaltinių, jaučiu reikalą 
pabrėžti vyr. sktn. Stepo Kai
rio vaidmenį jame. Ligšiol ma
čiau spaudoje tik antraeilius 
pasakojimus, ir ne vieno to 
įvykio dalyvio tiesioginio pa
reiškimo. Gaiia. kad. matyt. 
nė vienas jų nebuvo paprašy
tas apie tai parašyti. Bent ma
nęs niekas neprašė. Vienok 
jaučiu pareigą apie tai kalbėti 
ir gal tuomi iššaukti kurio ki
to mūsų tarpe tebesančio daly
vio, gal net mažiau išblėsu
sius, prisiminimus. 

Pabrėžtina, kad be Stepo 
Kairio buvo dar trys Korp! 
VYTIS filisteriai, kurie idėją 

• -pravertė tikrove, prisiimdami 
ypač anuo metu sunkias parei
gas. Veteranų veteranas Va
cys Augulis užsikrovė Korp. 
vado pareigas. Aleksandras 
Broel-Plateris sutiko paruošti 
tam metui keblų statutą, o 
Broniui Kvikliui buvo užkrau
ta pareiga paruošti biuletenį. 
kurs surišo krūvon plačiai 
pasklidusius senuosius ir nau
juosius akademikus. Be šių 
trijų įsipareigojimų Korp. at
gaivinimo idėja ir užsimojimai 
būtų sudužę an t cementinių 
buvusių karių ar belaisvių ba
rako išlikusių grindų ir iš po 
jų vienam šone išorėn prasi
veržusių uolų. Tai buvo A.S.S. 
atkūrimo posėdžio „būstinė". 

Pasitarimas įvyko (pagal 
„Akademine Skautija") L.S.S. 
suvažiavimo metu. Augsburge 
1946.IV.28-29 d.. Kiek prisi
menu, pasitarime nebuvo „12 
vytiečių". Greičiau jų buvo 
pustuzinis ir viena akademike 
skautininke, kurios pavardės 

. . neatsimenu. Jos dalyvavimas 
reiškė ir A.S.S. atgaivinimą. 
Kiek prisimenu pasitarimą 
stebėjo Korp! VYTIS garbes 
narys prof. Ignas Končius, 
kaip visada su jaunimui atlai
džia šypsena. 

L.S.S. suvažiavime sutiktas, 
nuo gimnazijos dienų artimas 
draugas. Stepas Kairys man 
išdėstė minti atgaivinti Korp! 
VYTIS. Kadangi jis suvažia
vime turėjo atsakingų parei
gų, o aš buvau susijęs dau
giausiai tik su laužvedyba, 
man teko kur nors sukviesti 
suvažiavime dalyvaujančius 
akademikus tam klausimui 
svarstyti. Idealisto ir entu
ziasto Stepo idėja susilaukė 
daugumos dalyvių pritarimo. 
Kiek prisimenu, tik Vaclovo 
brolis Stepas Augulis pasita
rime aiškiai nerodė noro iš 
viso toje veikloje dalyvauti. 
Save prisimenu buvus prita
riančiu skeptiku. Tačiau, trijų 
pareigingų filisterių vadovavi
mo naštos prisiėmimas padarė 

tai, kad. nors ir vienos, sesės 
akademikes dalyvavimas davė 
pradžią šiandien išeivijoje te
beveikiančiam Akademiniam 
Skautų sąjūdžiui ir jo lengves
niam atgaivinimui vel nepri
klausomoje Lietuvoje. 

Amerikoje. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime, 
New Yorke, susitikome su Ka
nados LB atstovu prof. Stepu 
Kairiu. Netikėtai jis mane 
paklausė, ar atsimenu, kad po 
ano Korp. atkūrimo pasitari
mo jam pasakiau: „Kažin, ar 
nesigailėsime atkūrę korpora
ciją?..." Tokiai abejonei anuo
met būta nemaža pagrindo. 
Svarbiausia — rūpestis, kad 
Korp. gali būti ideologiniai 
praskiesta ir sulėkštinta. Mat, 
kad nesusidarytų du konku
ruoją akademikų skautų vie
netai, pasitarime buvome pri
versti Baltų universitete (Pin-
neberge. anglų zonoje* susior
ganizavusius studentus skau
tus pakviesti Korp. senjorais, 
i jei kuris pageidautų), neper-
leidžiant juos per tradicinį 
Korp. junjorų koštuvą. Priedu, 
prisitaikant prie anų dienų 
tikrovės, buvo nutarta, kad 
bet kuriame Vakarų Europos 
universitete susibūrę vos 5 
skautai akademikai, laikinai 
įskaitant ir seses, sudaro 
Korp! VYTIS vienetą. Tad bū
ta klausimo, kas (išskyrus at
vejį, kur bus bent vienas sen
joras), perduos Korp! ideolo
giją, nepartiškumą, patriotiz
mą, pakantumą kitų nuomo
nei, tradicijas ir skautiška 
dvasia nutiestą kelią „Ad Me-
liorem'."? Buvo abejonių, ar 
bus įmanoma jaunimui per
teikti dvasią tokių iškilių vy
tiečių, kaip V. Kastanauskas, 
V. Augulis, K. Palčiauskas, B. 
Kviklys, Č. Masaitis. A. Plate-
ris, H. Lukoševičius bei didvy
riais tapę Juozas Milvydas ir 
Mikas Naujokaitis. Rūpestis, 
kad ta dvasia nebūtų sunioko
ta, buvo priežastimi abejonės 
— „Ar nesigailėsime?" 

Manding paaiškintina, kodėl 
Stepas priminė mano anų die
nų rūpestį? Mat, kaip tik mū
sų susitikimo N'ew Yorke me
tu būta gerokos kontraversijos 
Amerikos lietuvių skautų ve
teranų ir akademikų tarpe dėl 
Čikagos akademikų skautų 
pasišovimo skautiškoje Kaziu
ko mugėje pardavinėti sovie
tines knygas lietuvių kalba. 
Tai sukėlė net išeivijos spau-
don prasiveržusį lietuviškos 
visuomenės pasipiktinimą. To
kia akademikų veikla tada 
aiškiai netilpo į Stepo Kairio 
vytietiškos veiklos supratimo 
rėmus. PLB Seimo dienotvar
kė neleido mudviem apie tai 
plačiau išsikalbėti. 

Kas nors paklaus — kaip į 
anų dienų klausimą atsaky
čiau šiandien? Turint mintyje, 
kad ne visi mūsų šviesiausi 
lūkesčiai visiškai išsipildo, ga
liu pasakyti: nesigailiu. Nes 
neteko pastebėti ryškių skau
tiškų ideologinių nukrypimų, 
kuriuos galėjo iššaukti nepa
lankiomis ir kritiškomis sąly
gomis A.S.S. organizavimosi, 
ir persiorganizavimo slinktis. 
Matomai pastoviam apsigyveni
mui Vakaruose įsitvirtinus, 
atsirado pakankamai pasidali
nusių patirtimi filisterių ir 
senjorų. Kadangi taikos metas 
ir laisvė nepastatė vytiečių iš
bandymui, sunku pasakyti, ar 
buvo išugdyta Juozo Milvydo 

SĄJŪDIS ŠVENČIA 75 METŲ 
SUKAKTUVES 

Akademinio Skautų sąjūdžiu 73 metų sukaktuvinis stovyklos dalis vadovu Iš k kun. .Juozas Gražulis, s.fil. 
Tadas Dabšys. s. fil. Vytenis Vilkas, v.s. fil. Eugenijus Vilkas, v.s. fil. Albinas Sekas, s. fil. Rimantas Griskelis ir 
stovyklos viršininke v.s. fil. Zita Kahbar. 

S5*r turi eitl"',) lygi° A K A D E M I N I S S K A U T Ų 
Gal kaip ryškiausias skirtu

mas nuo vytiečių laikysenos 
anų dienų Lietuvoje pasirodė 
stoka tolerancijos vadovybėje 
„kitokioms" pasaulėžiūrinėms 
mintims. Mat būta pastangų 
jaunuosius akademikus ap
saugoti nuo „antrosios meda
lio pusės". Anuomet Korp! su
eigose buvo laisvai pasikei
čiama pažiūromis tarp korpo-
rantų, atėjusių iš tautinin-
kiško ir krikšč. demokratiško 

net švelniai socialistiško 
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ir 
auklėjimo įtakos. Tačiau išei
vijoje prasiveržė „nepripažin
tų" idėjų vengimas ir net ne
toleravimas. 

Tai sudarė opią padėtį, kai 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo siekią veikėjai ban
dė ieškoti paveikliausių būdų 
teigiamai kelti lietuvos laisvės 
bylą tarptautinėje visuome
nėje, ar bent vengti veiklos 
galinčios susilpninti laisvės 
siekiančios tautos pozicijas. 
Kai kurie siekė sąjungininkų 
Lietuvai tarp antisovietinių 
amerikiečių organizacijų, kiti 
gi manė padėsią tautai per 
„kultūrinius ryšius" 'rnezgia-
mus okupanto virvutėmis). 

Okupacijos metu pasitaikė 
būti užstalės kaimynu JU vie
nu filisteriu, atstovavusiu pa
žiūrai, kurios viešu kritikavi
mu buvau žinomas. Kažkas 
užsiminė, jog paaiškėjo, kad 
kadaise Amerikoje lankęsis ir 
nekuriu išeivių draugiškai ir 
pagarbiai sutiktas „kultūri
ninkas" iš okupuotos Lietuvos, 
pasirodė buvęs paprasčiausiu 
KGB-istu. Priestalio kaimy
nas pasisakė, jog buvo su juo 
susitikęs Čikagoje ir kalbėję
sis. „Juk su lietuviu KGB-istu 
kalbėti galima?.." Pajutau, 
lyg ir patriotinį jo iššūkį. „Ži
noma, kad galima". — atsa
kiau. _Bet su antikomunistu 
lietuviu "bėrčininku' — nega
lima?" Čia išryškėjo skirtumas 
tarp dviejų pažiūrų į lietuvį. 

Yra pagrindo viltis, kad da
bar, paaiškėjus būtinumui 
išeivijai padėti tautai gydytis 
komunistinės okupacijos dva
sines žaizdas, ir skautuose 
akademikuose išnyks išeivijo
je kilę pasaulėžiūriniai skirtu
mai, kai visi Akademinio 
Skautų sąjūdžio nariai ir na
rės įsijungs „Dievui. Tėvynei 
ir Artimui!" idėjos įgyvendini-
man Didžiuoju S k a u t i š k u 
Darbeliu. 

Fil. v.s. Vilius Bražėnas 

Skautai akademikai jubilie
jinius metus pradėję „Šiuo ke
liu eik" stovykla (šių metų 
birželio 30 - liepos 5 d.). Sto
vyklavo kar tu su Ramiojo van
denyno rajono skautų viene
tais stovykloje JDraugystė -
Rambynas 99". 

Šią stovyklą labai gražiai 
apraše v.s. Vanda Zelenienė 
1999 m. liepos 14 d. „Drauge", 
„Skautybės kelias" skiltyje. 

J Akademikų stovyklą suva
žiavo penkiasdešimt šeši na
riai iš: Čikagos, Toronto ir Los 
Angeles. Stovyklai vadovavo 
fil. Rimantas Griskelis, ad
ministravo — fil. Vytenis Kir-
velaitis. programai vadovavo 
fil. Jonas Variakojis. Senj. Au
ris J a r a šūnas ėjo ryšininko 
pareigas, senj. Povilas Pakuc-
kas rūpinasi transportacija. 

Stovykloje turėjom bendrą 
sueigą, kurios metu fil. Rimas 
Griskelis atliko pranešimą 
apie Vadijos at l iktus darbus ir 
ateityje numatytų darbų pla
nus. , 

Atskira* sueigas turėjo 
Korp! Vytis ir Akademikų 
skaučių draugovė. Los Ange
les ASD ^esės išsirinko naują 
draugininke t.n. Nidą Varia-
kojienę ir kandidačių globėją 
t.n. Rimą Mulokaitę. Sesės 
t.n. Vilija Zemaitai tytė ir t .n. 
Teresė Giedraityte sutiko 
bendrai vadovauti Akademi
nio Skautų sąjūdžio, Los An
geles skyriui. . 

Korp! Vytis narių sueigos 
svarbiausia dalis — junjorų 
apklausinėjimas, kurį pravedė 
fil. Juozas Venckus, junjorų 
tėvūnas. Visi trys junjorai: Ro
mas Kudirka, Rimas Avižienis 
ir Audrius Avižienis paskaitė 
savo, taisyklinga lietuvių kal
ba, parašytas temas. Tikimės, 
kad jos bus išspausdintos ki
tame „Mūsų Vytis" numeryje. 

Korp! Vytis, Los Angeles 
skyriui, vadovauja senj. Auris 
Ja rašūnas , junjorų globėjas — 
senj. Povilas Pakuckas. 

Šeštadienį, po pietų vyko 
iškilminga A.S.S. narių suei
ga, kurios metu trys junjorai 
davė Korp! Vytis senjoro pa
sižadėjimus. Sueigą pravedė 
fil. Vytenis Kirvelaitis, Korp! 
Vytis C.V. pirmininkas. Korp' 
Vytis spalvas užrišo — fil. Eu
genijus Vilkas. 

Šeštadienio vakare , visos 
stovyklos vėliavų nuleidimo 
iškilmių metu, pravestas 
skautininkų įžodis. Senj. Au
ris J a ra šūnas ir senj. Andrius 
Kudirka L.S.S. buvo pakelti į 
paskaut ininkus. Įžodį pravedė 
v.s. fil. E. Vilkas, kaklaraiš
čius užrišo v.s. fil. Albinas Se
kas (Auriui) ir s. fil. Rimantas 
Griskelis (Andriui), Tėvynės 
meilės mazgelius užrišo nau
jai pakeltųjų motinos. Vėliavų 
nuleidimo iškilmėms išsirikia
vo 160 stovyklautojų. 

Stovyklos pabaigoje senj. 
Romas Kudirka davė skauto 
vyčio įžodį. 

Antrasis Jubiliejinių metų 
renginys vyko Lietuvoje, rug
pjūčio 15-20 d. Vasaros žygis 
pradedant nuo prezidentūros 
rūmų Vilniuje. 

Trečiasis renginys — A.S.S. 
suvažiavimas Čikagoje spalio 
16-17 d. Los Angeles A.S.S. 
skyrius 75 m. sukaktuvinę 
šventę ruošia spalio 9 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Programoje — A.S.S. veikla 
nuotraukose. 

fil. Eugen i jus Vilkas 
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ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0000 
3825 Highland Ave., 
Tovver 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

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

Famity Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAva. 
Hooart. IN 46342 Ftt B 947-6279 

9474236 

EUGBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwostem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfckory »m, IL 
Tel. (708) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU GYDYTOJAS 

Cerrterforheip, 
1200 S. York,E»mhurst, IL 60126 

630-941-2608 
Vasandoa susitarus. 

NUOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D. 
Board Certified, Intemal MeoScine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Po— Prote—JunaJ P«wWon 

3*. South 
U^uarsanPbKaCtatCaMomkiAva. 

Crtoago.lL 00629 
Tel. 773-«71-7879 

UŽMIRŠTA SVARBI DATA 
Skaitant brolio skautininko 

Mečislovo Raštikio straipsnį 
„Lietuvos skautų judėjimo rai
da ir uždaviniai" („Draugas" 
Nr. 155) teko pasigesti vienos 
labai svarbios skautiško judė
j imo datos — 1935.III.9 d. 
Tada buvo išleistas „Lietuvos 
Skautų s-gos s tatutas" , pagal 
kurio nuostatus sąjunga buvo 
perskirta į Skautų Broliją ir 
Skaučių Seseriją (Petras Jur-
gėla. „Lietuviškoji Skautija", 
N.Y. 1975) Tokia struktūra 
mūsų išeivijoje yra išlikusi iki 
šiolei. 

1989 metais Lietuvoje, at
s ikūrus skaut i škam judėjimui, 
Skaučių Seserijai buvo suteik
ta teisė būti pri imtai atgal į 
pasaulinę skaučių organiza
ciją VVAGGGS (VVorld Associa-
tion of Giri Guides and Giri 
Scouts), raš tu datuotu 1992. 
1.3 d. Deja, mūsų lietuvaitės 
dar tebelaukia patvirtinimo 
pilnos narystes atgavimo, kai 
tuo tarpu kaimynes latves, es
tes, suomės, švedės, lenkės, 
baltarusės, čekes ir kt. yra pil

nomis narėmis 136 valstybių 
sąraše. Dar 33 valstybių sesės 
laukia pilnos narystės patvir
tinimo, jų tarpe Lietuva, kar
tu su Rusija ir Ukraina. (Ži
nios iš „Internet"). Kas trukdo 
sesėms lietuvėms naudotis pil
nomis sąlygomis savame kraš
te bei plačiame pasaulyje veik
ti ir lavintis, siekiant pilnos 
moteriškos asmenybės? 

Lietuvos Skautijos tarybos 
pirmininko s. Mečislovo Raš
tikio straipsnyje skaitome ra
ginimą „gyventi skautiškos 
brolybės dvasia". Labai gražu. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 596-4055 
Valančios pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9065 

Valandos pagal susitarimą 

tuvaitėms sesėms skirti pilną 
žodį 'skautė', o ne dar per 
dažnai vartojamą sutrumpini
mą'skautas (-tė)'. 

Sekant spaudoje aprašomą 
skautišką judėjimą Tėvynėje, 
džiaugiamės jo augimu. Ei
nant į priekį, sakoma, visuo
met reikia žinoti iš kur ateina
ma. Todėl mūsų lietuviškojo 
skautiško judėjimo raidą ap
rašant, neleistina užmiršti šio 
straipsnio pradžioje paminė
tos datos, kada subrendę 

Bet lygiagrečiai tiek pat tu- skautijos vadovai ir vadovės 
retų būti svarbi ir seserišku- jaunimo auklėjimo problemas 
mo dvasia. Be to, spaudoje ra- svarstė labai pažangiu būdu. 
šant neturėtų būti sunku lie- v.*. Vanda Zelenienė 

KVIEČIAM „UTUANICOS" 
TUNTO SUKAKTUVINĖN 

ŠVENTĖN 
„Lituanicos" skautų ir jūros 

skautų tunto eilėse per pasta
rąjį pusšimtį metų skautavo 
šimtai jaunuolių, iš kurių 
išaugo daug šaunių vyrų — 
puikių skautų vadovų, visuo
menininkų, mokslininkų, 
kariškių, gydytojų, inžinierių, 
menininkų, architektų ir kitų 
profesionalų. O kiek tėvų ir 
rėmėjų darbais ir aukomis 
dalyvavo įvairiuose tunto dar
buose! Kaip būtų puiku jei jie 
visi susirinku drauge su dabar 
skautaujančiais švęsti šio tun
to 50 metų sukaktuvinę šven
tę, š.m. spalio 2 d. 6 vai. vak. 
vyksiančią Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL. 
Visi kviečiami ir labai laukia
mi. Kad būtų žinomas dalyvių 

Rita Penčylienė, LSS Se
serijos Vyriausia skautininke 
šeštadienį, rugsėjo 18 d., da
lyvaus „Sietuvos" skautinin-
kių ir vyr. skaučių draugovės 
sueigoje, 1 vai. p.p. vyksian
čioje sesės Irenos Kirkuvienės 
namuose. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti ir išklausyti 
svarbaus Vyriausios skauti-
ninkės pranešimo, apžvelgti 
naujųjų veiklos metų planus 
ir pasidalinti praėjusios vasa
ros įspūdžiais. 

Tradicinė metinė jūros 
skautų ir skaučių „Puota 
jūros dugne" ruošiama šeš
tadienį, spalio 23 d.. Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. Puotą pradėsime 6:30 
v.v. draugišku pabendravimu 
ir pasivaišinimu; 7:30 v.v. bus 
patiekta karšta vakarienė. 9 
v. v. — šokiai. Šis vakaras yra 

Korp' Vytis senjoro pasižadėjimo duod; 
Linas Venckus 

AvUi,.„is. Audrius Avi/.ienis ir Romas Kudirka Prie vėliavos 

skaičius, prašoma būtinai apie vienas mėgiamiausių Čikagoje 
jūsų dalyvavimą iki šeštadie- ir apylinkėse. Visi kviečiami, 
nio, rugsėjo 18 d. pranešti tun- Prašoma užsitikrinti vietas 
tininkui ps. fil. Ričardui Chia- apie jūsų dalyvavimą iš ank-
petta. tel.708-839-4439. Lauk- sto pranešant tel. 630-964-
stme jūsų dalyvavimo. 9120. 



LIETUVA PASAULINĖJE 
SPAUDOJE 
KĘSTUTIS MIKLAS 

Jau šešerius metus einąs 
anglų kalba pasaulinio masto 
savaitraštis „New Europe" 
aprašo prekybos rinkų stovį, 
jų augimą ir įvairius kitus 
ekonominius klausimus Vidu
rio bei Rytų Europos kraš
tuose. Jo išeina net trys lai
dos: viena — Europai, o kitos 
dvi — Australijai ir Amerikai. 
Įdomu tai, kad kiekvienos sa
vaitės laidoje visada du pus
lapiai yra skiriami Baltijos 
kraštams. 

Š. m. rugpjūčio 23-29 d. sa
vaitinėje laidoje yra net 5 
straipsniai, užimą beveik 85 
proc. Baltijos kraštams skirtos 
vietos, pristatant užsieniui 
Lietuvos ekonominę padėtį 
bei problemas. Suglaustai pa
minėsiu, kaip viskas yra pris
tatoma. 

Pirmame straipsnyje apra
šomas užsienio investicijos 
Lietuvoje. Jos per pirmąjį šių 
metų ketvirtį, t. y. iki balan
džio 1 d., pakilo net iki 6,979 
milijardų litų (1,74475 mili
jardų JAV dolerių), kai tuo 
tarpu pernai per tą laikotarpį 
siekė 4,5 milijardo litų. Iš viso 
užsienis jau yra investavęs 
Lietuvoje net 20,54 mlrd. litų. 
Daugiausia yra investavusi 
Švedija — net 17,3 proc arba 
1,206 mlrd. lkų. Po jos — JAV 
su 15,3 proc. arba 1,065 mlrd., 
Suomija — su 10,3 proc. arba 
717,9 milijonais, Vokietija — 
su 562,7 mln. litų. Danija, 

J Didžioji Britanija, Šveicarija 
ir kiti kraštai mažesnėm su
mom. Rašoma, kad daugiausia 
investuota į gaminių perdir
bimą — net 2,263 mlrd. litų 

_.arba 32,4 proc. visų tiesiogi-
ratnjzinvestįcijų. Į maisto, gė

rimų ir tabako pramonę inves
tuota 831,86 mln. litų. Audi

mas tos įmonės akcijas su 
teise septynerių metų laiko
tarpyje jų skaičių padvigu
binti. Tačiau, kilus triukšmui 
visuomenėje, kad šiai JAV fir
mai suteikiama per daug pri
vilegijų, naujoji vyriausybė, 
pradėjusi savo darbą tik bir
želio mėnesį, nutarė peržiū
rėti anksčiau sudarytos sutar
ties metmenis. Sutarties pasi
rašymas buvo atidėtas, iki vis
kas bus išanalizuota, išsiaiš
kinta dėl „Williams Interna
tional" įsipareigojimų garanti
jos, net įvedant į sutartį papil
dymus bei pakeitimus. 

Kitame straipsnyje aprašo
mas Rusijos antros savo 
dydžiu naftos bendrovės 
„YUKOS" susidomėjimas savo 
naftos transportavimu per 
Būtingės terminalą. Tos ben
drovės pavaduotojas Boris 
Zolotariov buvo atvykęs į Lie
tuvą pasitarti su ministru pir
mininku Rolandu Paksu ir-
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Buvo aptartos įvairios gali
mybės eksportuoti rusiškąją 
naftą per Būtingę. Per ją jau 
liepos mėn. ši bendrovė 
pervežė 70,000 tonų savo naf
tos ir iki 2001 metų yra, už
planavusi eksportuoti 2,5 mi
lijonus tonų. „YUKOS" ben
drovė planuoja dar šiemet 
rugsėjo mėn. atidaryti savo 
skyrių Vilniuje su planais su
kurti benzino stočių tinklą vi
soj Lietuvoj. 

Pateikiama ir įdomi žinia 
apie vieną, dar kol kas neį
vardintą, JAV kailių firmą, 
nupirkusią antros didžiausios 
Lietuvos kailių įmonės „Vil
niaus kailiai" pusę akcijų, ku
rias laiko Crystal Trade ir 
Commerce, Ltd. firma, regis
truota Mauritius valstybėje, 

nių ir odos perdirbimo pramo- esančioje Indijos vandenyno 
nėję investicijos siekia 312,49 saloje, į rytus nuo Madagas-
mln. litų. Prekybinis ir namų 
apyvokos sektorius yra gavęs 
1,75 milijardo litų arba 25,09 
proc. visų investicijų, siuntų 
ir ryšių patarnavimas — 1,29 
mlrd. litų arba 18,5 proc., o fi
nansų — 680,3 mln. arba 9,7 
proc. 

karo salos. Šios užsienio fir
mos dėka „Vilniaus kailiai" 
buvo atgaivinta ir sėkmingai 
veikė iki šių metų gegužės 
mėnesio, kada dėl problemų 
su Rusija reikėjo porą mėne
sių gamybą sustabdyti. Nuo 
liepos pabaigos ši įmonė su 

Šalia esančiame straipsnyje 1 0 ° darbininkų įtemptai dir-
plačiai aprašomi naujosios 
Lietuvos vyriausybės siekiai 
pagerinti sutarties sąlygas su 
JAV „Williams International" 
energijos firma, kuri buvo pa
siruošusi pirkti Mažeikių naf
tos" perdirbimo įmonę. Ši 
amerikiečių firma šiemet ba
landžio mėnesį sutarė su se
nąją Lietuvos vyriausybe už 
150 mln. dolerių perimti 33 
proc. valstybės žinioje laiko-

DanuU Bindokienė 

Ne tokios lygybės 
rusai tikėjosi... 

Lietuvos valstybes ir istorijos šventovė — Gedimino pilies bokštas Vilniuje 

KAS ŠEŠTAS TAPO MILIJONIERIUMI 

ba ir ruošiasi su savo kailių 
bei odos gaminiais dalyvauti 
Baltijos tekstilės ir odos paro
doje, kuri vyks rugsėjo 8 d. 
Vilniuje. 

Straipsnyje taip pat pažy
mėta, kad Lietuvos valstybė 
laiko 23,6 proc. šios įmonės 
akcijų, o Ūkusiosios esančios 
privačiose rankose, įskaitant 
ir minėtą firmą. 

Yra ir straipsnis apie Lietu-

Nors Klaipėdos „Švyturio" 
alaus darykloje; baiminantis 
nusikalstamų gaujų, neskel
biama, kiek pinigų gavo dar
buotojai, pardavus įmonę Da
nijos bendrovei „Carlsberg", 
Respublikai" pavyko sužinoti, 
kad 50 „Švyturio" darbuotojų 
tapo milijonieriais. Daryklos 
direktorius Algimantas Sta
naitis, pastarąjį dešimtmetį 
daręs viską, kas įmanoma, 
kad įmonė nepatektų į sukčių 
rankas, nuo liepos 1-osios 
„Švyturyje" nebedirba. 

1999 metų pradžioje Klai
pėdoje parduotos dvi Lietuvoje 
žinomos įmonės: per du 
tūkstančius darbuotojų turinti 
didžiulė Klaipėdos jūrų krovi
nių bendrovė (KLASCO) ir 
300 darbuotojų turinti „Švy
turio" alaus darykla. Didžiau
sia sensacija tapo tai, kad už 
alaus daryklą ir uosto krovi
nių bendrovę pirkėjai su-

vos opozicinę LDDP frakciją, 
kuri per savo veikliuosius, 
Seimo narius — Gediminą 
Kirkilą ir Justiną Karosą — 
rugsėjo 27 dienos spaudos 
konferencijoje apkaltino nau
jąją Lietuvos vyriausybę, kad 
ji nieko nedaranti dabartinės 
ekonominės krizės reikalu ir 
iki šiol dar neįstengė net pa
ruošti pasiūlos, kaip būtų ga
lima iš jos išbristi. Jiedu rei
kalavo, kad valdančioji dau
guma nedelsiant pradėtų dis
kusijas su visom krašto poli
tinėm jėgom ir ruoštų prog
ramą šiai problemai išspręsti. 

mokėjo beveik vienodai. Už 90 
proc. KLASCO akcijų Bronis
lovas Lubys sumokėjo 120 
mln. litų, likusius 80 mln. su
mokės per 5 metus, o Danijos 
bendrovė „Carlsberg" už 90 
proc. „Švyturio" akcijų iškart 
sumokėjo 180 mln. litų. 

Pardavus „Švyturį", aki
mirksniu praturtėjo įmonės 
darbuotojai, kurie daugelį 
metų gaudavo mažiausius 
alaus pramonėje atlyginimus 
nes dalis atlyginimų jiems 
buvo mokama akcijomis. Įmo
nės vadovai siekė, kad akcijas 
įsigytų tik dirbantys įmonėje, 
todėl 82 proc. akcijų priklausė 
darbuotojams. Tarp milijonie
rių — įmonės vadovai ir pa
prasti darbininkai. Po kelis 
šimtus tūkstančių litų gavo 
seniai įmonėje dirbantys žmo
nės. 

Kai įmonės darbuotojai 
skaičiavo milijonus, „Švyturio" 
direktorius išėjo iš darbo, kur 
praleido 25 metus. Pradėjęs 
elektriku, baigė generaliniu 
direktoriumi. Neaiškindamas 
priežasčių. A. Stanaitis pa
sakė tik tiek, kad nutaręs pa
likti įmonę tuomet, kai buvo 
nuspręsta ją parduoti. „O juk 
„Švyturys" galėjo likti grynai 
lietuviška įmonė", — su nuo
skauda sakė direktorius. Pa
klaustas, ar jaučiasi pra
laimėjęs, kad „Švyturys" par
duotas danams, A. Stanaitis 
atsakė: „Ne, mes laimėjome. 
Mes neleidome įmonės įsigyti 
tiems, kas klasta stengėsi tap
ti jos savininkais, apgaulės 
būdu pusvelčiu supirkinėjo 

akcijas ir darbuotojams siun
tinėjo laiškus, neva įmonės va
dovai juos apgaudinėja". 

Alus Klaipėdoje visuomet 
buvo ne iš blogiausių. 1991 
metais įmonė pradėta moder
nizuoti. Pasak A. Stanaičio 
„visą pelną skyrėme pertvar
kymui, susitarėme su žmo
nėmis dirbti taupiai, visą pel
no dalį kapitalizuoti ir akcijų 
pavidalu išdalyti darbuoto
jams. Mes visais būdais gy-
nėmės nuo valstybės. Pir
miausia pas mus nebuvo pir
minio privatizavimo už čekius. 
Mes visą tą laiką didinome 
savo akcinio kapitalo dalį, kol 
tai viršino 59,7 procento. Po 
to, kai buvo keičiami įsta
tymai ir akcinėse bendrovėse 
nebegalėjo būti daugiau kaip 
50 akcininkų, mes pasiūlėme 
darbuotojams, jų tuomet buvo 
apie 270, perleisti, parduoti 
savo akcijas kolegoms, bet 
ne administracijos vadovams. 
Taip iš 270 liko 46 akcininkai. 
Mes gynėmės nuo valdžios vi
sais teisėtais būdais. 

Paklaustas, kodėl stengėsi, 
kad įmonė priklausytų dar
buotojams: A. Stanaitis sakė: 
„Aš manau, kad padariau tei
sėtai: nesukau nuo valdžios, 
nesusikaupiau sau, net po litą 

Dviejų savaičių laikotarpiu 
Rusijos sostinės daugiabučius 
pastatus sudrebino keli spro
gimai, paversdami sovietinės 
statybos mūrus netvarkingo
mis griuvėsių krūvomis, po 
kuriomis palaidota keliasde
šimt žmonių. Nors kol kas kal
tininkų nerasta, Kremlius pa
siskubino paskelbti savo nuo
sprendį: tai Kaukazo teroristų 
darbas! 

Vargiai tas kaltinimas nu
ramins Maskvos gyventojus. 
Panašių daugiabučių, kaip 

' išsprogdintieji, Maskvoje yra 
: apie 33,000. Nors jie dabar 

nuodugniai tikrinami, ieškant 
| sprogmenų ar kitų įtartinų 

medžiagų, bet ar iš tikrųjų 
įmanoma viską peržiūrėti? 

Maskvos meras, kurio akys 
krypsta ir į Rusijos prezidento 
kėdę, prižadėjo sugriežtinti 
apsaugą, įvesti nuolatinį do
kumentų tikrinimą, ypač 
kreipti dėmesį į atvykstančius 
iš Čečėnijos ar kitų Kaukazo 

i kalnyno tautų. Nuo jo pastan
gų apsaugoti gyventojus gal
būt priklausys ir tolimesnė 
politinė karjera. Nepaisant 
dabartinio populiarumo, me
ras Juri Lužkov tuoj būtų pa
stumtas į šalį arba net pa
smerktas, jeigu sprogimai bei 

! kiti teroristiniai veiksmai daž
niau pasikartotų. 

Šiuo metu Maskvos (be abe
jo, ir kitų Rusijos miestų) gy
ventojai jaučia baimę ir be
jėgiškumą, nes niekas negali 
užtikrinti, kad sprogimai ar 
kiti terorizmo veiksmai nepa
sikartos. Amerikos žiniasklai-
da, komentuodama pastaruo
sius įvykius Rusijoje, būtinai 
prisimena, kad ir šiame kraš
te po sprogimų New Yorke, 
Oklahoma City ar kitur, buvo 
imtasi įvairių apsaugos prie
monių, nelabai tikint jų veiks
mingumu. Ilgą laiką žmonės 
neramiai jautėsi daugiaaukš
čiuose, ypač valdiškuose, pa
statuose, netoli branduolinių 
elektros jėgainių bei kitų 
strateginės svarbos vietų. 
Nors jau kurį laiką buvo 
ramu, bet mintis apie galimą 
pavojų niekuomet nebus iš
trinta iš pasąmonės — nai
vaus pasitikėjimo laikas, kad 
Amerika yra saugi, o tik ki-

dalijau, kada buvo indeksaci- [ tuose pasaulio kraštuose tero-
jos. Išlaikiau darbuotojams j rizmo pasireiškimai vyksta, 
duotą pažadą. Kai buvo re- i seniai praėjo. 
konstruojama, atlyginimai 
mokėti maži, o „Švyturio" 
išdirbis buvo didžiausias, aš 
sakiau — jūs atsiimsite savo, 
o šiandien reikia susispausti, 
kad galėtume išgyventi šian
dien ir gyventi rytoj". 

R. Jakutytė 

Žinoma, Kremliaus ir Mask
vos savivaldybės tvirtinimas, 
kad sprogimai buvo Dagesta
no, Čečėnijos ar kurio kito 
Kaukazo krašto „teroristų" 
darbas, dar nebūtinai yra tik
rovė. Po pirmojo sprogimo 
užsienis (ir pati Rusija) atsar

giai spėliojo, kad galbūt tai 
vietines mafijos ..sąskaitų su
vedimas". Dabar, atrodo, pa
ranku kaltinti laisves ir vi
siškos nepriklausomybes nuo 
Rusijos siekiančias tautas, nes 
tuomet lengviau prieš pasauli 
pasiteisinti dėl jų teritorijos 
b--mbardavimo ar naujų rusų 
kariuomenės dalinių įvedimo. 
Dagestanas, Čečėnija ir kitos 
tų bnėių valstybes Rusijai turi 
dideles strategines reikšmės ir 
del žemės turtų gausumo, ir 
dėl numatyto naftos vamzdžių 
tiesimo. Jeigu tos tautos galu
tinai išslys iš Kremliaus kon
trolės, jų pavyzdžiu paseks ir 
kitos, galbūt ilgainiui susi
jungdamos į tvirtą vientisą 
musulmonų valstybę. Didžioji 
„motina Rusija" tuo būdu pra
ras savo įtaką — ir gamtos 
turtus — Kaukazo kalnyne. 

Jei spėliojimai pasitvirtins, 
kad sprogimai Maskvoje tik
rai buvo „teroristų iš Kauka
zo" darbas, Vakarų pasaulio 
simpatijos Dagestano ar ku
rios kitos tenykštės tautos 
išsilaisvinimo pastangoms tik
rai sumažės, o gal ir visiškai 
pranyks. Žinoma, Kremliui tai 
būtų naudinga. Nėra abejo
nės, kad sprogimų kaltininkų 
neišaiškinimas mes šešėlį ir 
būsimiems Rusijos prezidento 
rinkimams. Eilinis balsuoto
jas, ypač sostinėje, kur galbūt 
žmonės yra labiau politiškai 
išprusę, kamuojamas nuolati
nių trūkumų ir kasdieninių 
sunkumų, prisimins bergž
džias savo valdžios pastangas 
jį apsaugoti nuo pavojaus — 
ne iš užsienio, bet savo krašto 
viduje. 

Sprogimai sudrebino ne tik 
aplinkinius Maskvos kvarta
lus, bet pasiekė ir pačią sos
tinės širdį — Kremlių. Iki šiol 
Rusijoje palyginti buvo ramu, 
ir jos vadai ne kartą su 
pašaipa kalbėjo apie teroristų 
veiksmus užsienyje, ypač 
JAV-se arba prieš Amerikos 
piliečius, pvz., ambasadas, ka
riuomenės įrengimus, kituose 
kraštuose. Dabar šios pašai
pios dainos gaida jau bus ki
tokia... 

Neseniai Turkija ir Graikija 
pergyveno baisius žemės dre
bėjimus. Šiuo metu, prasidė
jus kasmetiniam pavojingų 
audrų sezonui, ir Amerikos 
krantams pavojų sukelia vie
nas po kito iš vandenyno be
siverčiantys uraganai. Vis tik 
žmonės lengviau priima ne
išvengiamas gamtos nelaimes. 
negu tyčinius teroristų veiks
mus, kurie sukelia ir pyktį, ir 
bejėgiškos baimės jausmą. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Nr.18 ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys 
Tuomet 

buvo populiarūs tame krašte šv. Lino atlaidai. Tačiau 
man beveik neteko juose dalyvauti, nes visą laiką 
atėmė iš Minsko atvykusi Gudijos lietuvių bendruo
menės pirmininkė Virginija Tarnauskaitė, sumaniusi 
šiaip jau labai reikalingą posėdį daryti per pačias šv. 
mišias. Tai pykino žmones. Po pamaldų aikštėje prie' 
bažnyčios įvyko vietinės lietuvių saviveiklos pasirody
mas. Žiūrėjome mokytojų vaidinimą, klausėmės gar
siųjų Pavalakės kaimo dainininkių, pasirodė Gardino 
lietuvių saviveiklininkai. 

1997.04.01 lankiausi RimdžiOnuose, apžiūrėjau di
deles ir mažai naudojamas patalpas, tariausi dėl jų ra
cionalesnio panaudojimo. Turėjau progos pasiklausyti 
(man tai nebuvo naujiena) gražių senovinių lietuviškų 
dainų. 

Spręsdamas mokyklų Gudijoje problemas kartais 
konsultuodavausi su Alfonsu Auguliu, Gervėčių klubo 
pirmininku, ir Izidoriumi šimelioniu, kilusiu nuo Pele
sos ir nemažai nuveikusiu to krašto lietuvių labui. 

Po ilgų derybų su Gudijos švietimo ministerijos pa
reigūnais (baigiamasis etapas vyko pas mus Vilniuje) 
1997..12.11 Minske pasirašiau su Gudijos švietimo mi
nistru Vasilijumi Straževu Lietuvos ir Gudijos bendra
darbiavimo švietimo srityje 1997-2000 m. sutartį, taip 
pat bendradarbiavimo programą. Pagal tą sutartį Gu
dijos pusė užtikrino, kad nebus siekiama Pelesos lietu

vių mokyklos paversti valstybine (analogiško punkto 
dėl Rimdžiūnų įtraukti negalėjau, nes varžė anksčiau 
sudaryti mūsų atžvilgiu nevykę susitarimai), o tai bu
vo labai svarbu išsaugojant šios mokyklos lietuvišką 
tautinį pobūdį, taip pat buvo įteisintas tikybos moky
mas lietuviškose Gudijos mokyklose (gudiškose mo
kyklose tikybos nebuvo mokoma). 

Daug prastesnė buvo ir kėlė nemažai rūpesčių lietu
viško švietimo padėtis Rusijos valdomame Karaliau
čiaus (Kaliningrado) krašte. Ten nebuvo nei vienos lie
tuviškos mokyklos. Turėjome tik kelias sekmadienines 
mokyklėles ir klases rusiškose mokyklose, taip pat vie
nur kitur fakultatyvus ir būrelius. Pati lietuvių ben
druomenė buvo gerokai susiskaldžiusi, prie to prisi
dėjo Sigitas Šamborskis, save laikęs žymiu Mažosios 
Lietuvos veikėju. Kiek pajėgdamas stengiausi pagel
bėti šiame krašte dirbantiems, paprastai atvažiuojan
tiems iš Lietuvos, mokytojams. Problemų buvo daug, 
bet jų sprendimas daugeliu atvejų priklausė ne vien 
nuo Ministerijos, kuri pati nedaug ką galėjo padaryti. 

1997.12.06-07 dienomis buvau nuvykęs į Karaliau
čių. Dalyvavau pirmosios lietuviškos knygos 450 metų 
jubiliejaus minėjimo iškilmėse Karaliaučiaus filhar
monijoje. Gausiai susirinkusiai vietinei rusų inteligen
tijai pasakojau rusiškai apie tai, kodėl pirmoji lietu
viška knyga pasirodė būtent šiame mieste, kodėl šioje 
žemėje kilo pirmieji lietuvių kultūros židiniai, kurių 
vaisiai tebeturi didžiulę reikšmę ir šiandien. Nuro
džiau, kad prieš 450 metų lietuviai gyveno bemaž išti
sai nuo Lietuvos sienos iki pat Karaliaučiaus. Didžioji 
klausytojų dalis apie tai išgirdo pirmą kartą, nes jų 

spauda, radijas ir TV šio krašto istoriją nutyli. Po 
mano paskaitos buvo puikus Lietuvos kamerinio or
kestro, vadovaujamo Sauliaus Sondeckio, koncertas. 
Nakvojome viešbutyje Rūsiuose (Svietlogorske). Ryto
jaus dieną (sekmadienį) dalyvavome pamaldose Kara
liaučiaus lietuvių katalikų bažnyčioje. Šv. mišias au
kojo klebonas kun. Anupras Gauronskas. Po pamaldų 
— pietūs pas kleboną. 

Mažiau problemų turėjome su Maskvos lietuvių vi
durine mokykla „Šaltinėlis", nes ją rėmė vietinė val
džia. 

Latvijoje veikė Rygos lietuvių mokykla, taip pat tu
rėjome lietuviškas klases Liepojos 8-ojoje mokykloje, 
kitur — tik sekmadienines arba lietuvių kalbos ir et
nokultūros fakultatyvus. Daugpilio 12-ajame vaikų 
darželyje buvo lietuvių grupė. Darbą gerokai trukdė 
Latvijos lietuvių bendruomenės tarpusavio nesutari
mai. Buvusi vieninga organizacija suskilo į dvi, matyt, 
ne be labai aktyvios, bet ne visuomet teigiama linkme 
dirbusios veikėjos J. Budzinauskienės pastangų. Pa
laikiau ryšį su Lietuvos ambasada Rygoje ir su konsu
latu, kiek galėdamas stengiausi padėti ten dirban
tiems lietuviams mokytojams. 

Lenkijoje lietuviškose etninėse žemėse gyvenančių 
lietuvių švietimas, lyginant su padėtimi Gudijoje ar 
Karaliaučiaus krašte, buvo daug geresnis. Punske vei
kė lietuviška Kovo 11-osios gimnazija ir vaikų dar
želis, kitose vietovėse — dar keturios pagrindinės mo
kyklos ir trys mišrios lietuvių-lenkų. Seinuose ir Su
valkuose tebuvo lietuvių kalbos ir etnokultūros fakul
tatyvai. Be to, Varšuvoje veikė lietuviška sekma

dieninė mokykla. Nežiūrint to, Lenkija vis dėlto nesu
gebėjo joje gyvenančių lietuvių labui padaryti tiek 
gero, kiek padarė Lietuva savo piliečiams lenkams, 
nors šie gyveno etninėse lietuvių, o ne lenkų žemėse. 
Nuo 1989 m. lenkai neišleido nė vieno lietuviško va
dovėlio (iki 1997 m. balandžio mėnesio), lietuviukai 
mokėsi iš lenkiškų arba kaip pagalbinius vartojo Lie
tuvoje leidžiamus vadovėlius. Lenkijos valdžia ne
pajėgė išspręsti lietuviškos mokyklos Seinuose staty
bos klausimo, ne geriau jai sekėsi ir su kultūros namų 
statyba Seinuose, nebaigė statyti kultūros namų 
Punske. Neišsprendė radijo ir TV lietuviškų laidų 
transliavimo problemos. Stojantiems į Lenkijos aukš
tąsias mokyklas abiturientams, baigusiems lietuvių 
mokyklas, nebuvo daroma jokių nuolaidų (lenkams 
Lietuvoje jos buvo gana didelės). Žodžiu, pariteto tarp 
lenkų Lietuvoje ir lietuvių Lenkijoje švietimo srityje 
nebuvo. Maža to, Lenkijos spaudoje Lietuva nuolat bu
vo šmeižiama, ypač pabėgusių iš Lietuvos ekstre-
mistų-autonomininkų straipsniuose. Antai Janas Cie-
chanovičius (anksčiau vadinosi Ivanu Tichonovičiumu 
laikraštyje „Glos Polski" 1997.03.15 lietuvius tapatino 
su hitlerininkais, vadino „pasiutusiais šovinistais", iš-
žudžiusiais beveik 100^ žydų! Mane Cichanovičius 
priskyrė prie uolių stalisnistų (!). Iš tikrųjų jis pats to
kiu yra buvęs. Tvirtino, kad aukštosiose mokyklose 
vietoj rusiškai ir lenkiškai skaitomų paskaitų aš įve
džiau skaitomas lietuviškai (!). Žodžiu, elgėsi pagal pa
tarlę: kuo pats kvepia, tuo kitą tepa... 

(Bus daugiau' 
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G i r u l i u o s e 
R1TONĖ RUDAITIENĖ 

Š.m. liepos 16-27 d. Girulių 
stovyklavietėje „Pasaka" vyko: 
„Vilties" (.Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bend
rijos^ jubiliejinė, dešimtoji sto
vykla. J i buvo neeiline ir tuo. 
kad šiais meta is Lietuvos Res
publikos Švietimo ir m.ikslo 
ministerija patikėv ' ' .Oiai" 
šiuo metu j a u turi «.. . 50 re
gioninių skyrių. organizuoti 
A.P.P.L.E. "Amerikos peoa-
gogų talka Lietuvos mokyk
lom) vasaros k u r s u s savo poil
sio — socialinės reabilitacijos 
stovykloje. Lietuvos pedago
gai, dirbantys su proto nega
lios paliestais vaikais ir paau
gliais, buvo parinkti specia
laus konkurso būdu ir turėjo 
galimybę ne tik išklausyti teo
rinį kursą, bet praktiškai dirb
ti su neįgaliaisiais, čia pat įgy
vendinant įsigytas žinias. 

Bendrijos fundatoriui dr. 
Dainiui Pūru i ir tarybos pir
mininkei Danai Migaliovai 
pakvietus aš tuoni A.P.P.L.E. 
specialistai lektc :ai 'anksty
vosios intervencijos, autizmo, 
fizinio lavinimo, meno terapi
jos, psichologinės terapijos, 
užimtumo terapijos ir pirmo
sios pagalbos — CPR' bei tre
jetas vizituojančių profesorių, 
turėjom išskirt inę privilegiją 
iš arčiau pažinti ir dirbti šios 
nuostabios organizacijos veik
los reniuose. 

Peter Cheney, kuris pravedė 
stovykloje v i s u sporto užsi
ėmimus ir dirbo su vaikais, 
sergančiais cerebraliniu para
lyžiumi, išsi tarė, jog grįžta at
gal į Ameriką „iš pagrindų 
pasikeitęs žmogus". Taip jį pa
veikė „Vilties" žmonių dvasin
gumas. „ J i e t iek mažai, paly-
ginu>"""štr mumis . turi. o tiek 
daug nuveikia", sakė Peter. 

Ir t ikrai , tai . ką teko išgy
venti šioje stovykloje, buvo 
kažkas panašaus į Disney 
World idiliją. Tai buvo pasa
ka, kuri pasibaigė su stovyk
los uždarymu, kuomet reikėjo 
sugrįžti į t ikrovę. 

Kur ki tur Lietuvoje būtų 

galima atrasti tokią vietą, kur 
tėvams ir jų vaikams su nega
lia nereikėtų varžytis, gėdytis, 
jaust is nepilnaverčiais? Kur 
ki tur būtų suteikiama tokia 
reta proga tėvams ir kitiems 
šeimos nariams bent truputį 
at i t rūkti nuo kasdieninių rū
pesčių ir įtampos, kai su jų 
vaikais savanoriškai užsiima 
šauniausias Lietuvos jauni
mas — medicinos, socialinės 
tarnybos ir kitų aukštųjų 
mokslų šakų studentai? Kur 
kitur nuo ankstaus ryto iki 
vėlaus vakaro galėtum pama
tyti tiek meilės, atsidavimo, 
pasišventimo šių vaikų tėvų ir 
mokytojų tarpe? 

Stovyklos atidarymo metu, 
kur dalyvavo garbės viešnia 
Vytauto Landsbergio fondo ta
rybos pirmininkė Gražina 
Landsbergienė (fondas yra 
vienas stambiausių šios bend
rijos darbų rėmėjui ir Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir moks
lo viceministre dr. Gražina 
Paliokienė. Anykščių rajono 
„Vilties" bendrijos pirminin
kės žodis išspaudė ašaras net 
vyriškių amerikiečių kolegų 
akyse. Toji neįgalios paauglė? 
mergaitės motina nesiskundė 
savo karčiu likimu, bet. prie
šingai, dėkojo Dievui, kad per 
ją ištikusią nelaimę ir skaus
mą ji tapo įžvalgesnė, gilesne, 
daugiau suprantant i ir at
jaučianti asmenybe. Ji j ; 
dvasia turtingesne už daugelį 
kitų motinų: Ir matant jau
nimą su Dauno sindromu va
karinėse stovyklos programo
se šokantį, dainuojantį ir dek
lamuojantį, buvo sunku pati
kėti visom tom motinom, ku
rios susigraudinusios pasakojo 
kaip dar taip neseniai joms 
buvo siūlyta tokios ir pana
šios negalios paliestam vaikui 
gimus, jo atsisakyti. 

S tovyk los d i e n o s 

„Pasakos" stovyklavietėje, 
kuri yra Giruliuose, prie Balti
jos jūros, netoli Klaipėdos, šią 

..Pasaka" stovyklos organizatorius, vaikus ra proto negalia, jų .Seimas, 
mokytojus ir svanorius darbuotojus sveikino Švietimo ir mokslo vicemin
istre dr Gražina Paliokienė iš kairės'. Vytauto Landsbergio fondo valdy
bos pirm. Gražina Landsbergienė ir A.P.P L E. bendrijos tarybos nare Ri-
tone Kudaitiene. 
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„Vilties" bendrijos stovykloje „Pasaka". Nuotr Hitones Rudaitieiiės 

vasarą stovyklavo 250 asme
nų: 170 vaikų ir paauglių su 
protine ir dažnai sunkia fizine 
negalia, jų tėvai (artimieji, 21 
brolis) sesuo, 40 savanorių — 
padėjėjų ir 20 specialios pe
dagogikos mokytojų, dirbančių 
su neįgaliais vaikais įvairiose 
Lietuvos vietovėse. Dienotvar
kė nuo pirmadienio iki sekma
dienio buvo tokia: 8:30 vai. 
pusryčiai, 1 0 - 1 vai. parodo
mosios pamokos — darbas su 
mažamečiais ir paaugliais ma
žose grupėse. 1:30 vai. pietūs, 
3 - 5 vai. p.p. paskaitos/pa
šnekesiai pedagogams, 5 - 6 
vai. p.p. paskaitos/pašnekesiai 
tėvams ir pedagogams, 7 vai. 
vuk. vakarienė ir 8 vai. vak. 
įvairios vakaro programos bei 

ėmimai. J u būta visokių: 
..••• > šokiai, šokių varžybos, 
piešimas kreida ant asfalto, 
sporto festivalis. Neptūno puo
ta, miško puota, talentu vaka
ras ir atsisveikinimas su jūra. 
Kiekviena diena baigdavosi 
diskoteka. Čia iki vėlumos 
šokdavo visi: tęva mokytojai, 
savanoriai ir jaunimas su įvai
riom negaliom — nuo mažiau
sių iki didžiausių, paeinantys 
savo jėgomis ir stumiami ratu
kuose. Vakaro programų pra-
vcdejų — tėvų ir mokytojų 
išradingumas — stebino. Pa
girtina, kad kelios jaunimui 
gerai žinomos muzikinės gru
pes, tuo metu dalyvavusios 
Klaipėdoje vykstančioje Jūros 
šventėje, apsilankė „Pasakoje" 
ir savo koncertais suteikė 
daug džiaugsmo visiems sto
vyklautojams. Tokie momen
tai buvo taip pat pasakiški. 

Mums. A.P.P.L.E. lekto
riams, poilsio kaip ir nebuvo. 
Daugumai per visą tą laiką 
net neteko išsimaudyti jūroje. 
Tačiau atvykome ne poilsiui, 
bet pasidalinti savo praktikoje 
sukauptomis žiniomis. O jų 
turėjom daugiau nei kalnus 
atsivežtų lagaminų su moko
mąja medžiaga ir įvairiom do
vanom bei terapeutiniais žai
dimais. Štai keletas temų ir 
paskaitų, kurios buvo skaito
mos trijose paskutinėse sto
vyklavimo dienose: Autizmo 
charakteristika. Autizmo „led
kalnio" teorija. Pagalba tė
vams, mokant vaikus įsisavin
ti gimtąją kalba. Sensorinė in
tegracija — kaip išmokyti vai
ką priimti jį erzinančius išori
nius dirgiklius. Diskusija apie 
paauglių ir suaugusių proto 
negalios žmonių intymų gyve

nimą, adoptuotų buities prie
monių gamyba žmonėms su 
kompleksine negalia (specia
lūs jungikliai ir pan.). Prakti
niai užsiėmimai. Metodinių 
medžiagų gamyba ir pirmoji 
pagalba. 

Mūsų nuoširdų norą prisidė
ti ir padėti jautė tėvai, jautė 
stovyklos vadovybė ir Lietuvos 
mokytojai. Tai atsispindi ir 
mažojo Dovyduko mamos pa
rašytame ir vienai lektorei pa
dovanotame eilėraštyje. 

Ačiū Jums. kad buvote šalia. 
Kad sūneliui buvote lyg 

saulė. 
Jūsų šiluma ir nenusakoma 

galia 
Man padės kitaip pažvelgt 

į jo pasaulį. 
• 

Nes žinau, kad jis ne vien 
tik skausmas, 

Kad jisai — tai laime. 

džiaugsmas ir viltis. 
Jau seniai užgniaužtas 

širdy skausmas 
Ir tik rūpi jojo ateitis. 

„Vilties" siekiai 
Lietuvos sutrikusio intelek

to žmonių globos bendrija 
„Viltis", ruošdama poilsio sto
vyklas, siekia socialinės integ
racijos tarp negalios paliestų 
asmenų, skatindama jų sava
rankiškumą. Bendrija sutei
kia progą neįgalių asmenų tė
vams pailsėti ir pabendrauti, 
taip pat pasinaudoti jiems tei
kiama psichologine, socialine 
ir emocine parama. Be to, 
„Vilties"" bendrija siekia supa
žindinti visuomenę su neįga
liais asmenimis, informuoti 
specialistus, dirbančius su 
protiškai ueįgaliaisiais apie 
naujus profesinius atradimus, 
tuo prisidedant prie jų kvali
fikacijų kėlimo. 

LIETUVA JAPONES PROFESORES 
AKIMIS 

Draugystes rate. sujungtos) rankom ir širdim, dainuoja A P p.I. F. "99 vasaros kursu lektoriai, jaunimas su ne
galia, jų artimieji, savanoriai ir stovyklos ..Pasaka" organizatoriai. 

— Tai buvo 1.995 m. Rygoje. 
— savo pirmąjį susitikimą su 
profesore Sachiko Hatanaka. 
Chubu universiteto Tarptauti
nių regioninių tyrinėjimų in
stituto vadove, prisiminė prof. 
Ona Voverienė, vartydama 
neseniai lietuvių kalba išleistą 
istorinę publicistikos knygą 
JLietuva. Kaip išliko maža 
šalis" (iš japonų kalbos vertė 
A. Ališauskas, 1999). — Tada 
Rygoje vyko pirmoji Baltijos 
studijų Europoje konferencija. 
Joje pranešimus skaitė moks
lininkai iš 16 pasaulio kraštų. 
Vienas pranešėjų buvo Pran
cūzijos Nacionalinių mažumų 
komiteto pirmininkas Yves 
Plasseraud, kuris žydų holo-
kausto statistikoje, švelniai 
tariant, pridėjo po keletą nu
lių. Paprieštaravus dėl to. ma
no nustebimui, atsistojo smul
kutė moteris, kuri be kompro
misų gynė Lietuvą šioje tarp
tautinėje auditorijoje. Ta: bu
vo japonė profesorė Sachiko 
Hatanaka. Konferencijoje da
lyvavo ir keletas istorikų iš 
Lietuvos. 

Profesorė Hatanaka pasta
ruoju metu atlieka plačius ty
rimus lyginamosios kultūrolo
gijos srityje. Pradėjusi pažintį 
su lietuviais Australijoje ir 
JAV, susidomėjo baltiškuoju 
etnosu ir ketverius metus va
saromis atvažiuodavo gyventi 
į Lietuvą, labai akylai stebėjo 
jos gyvenimą, nuoširdžiai ben
dravo su įvairiais žmonėmis, 
surinko daugybę autentiškos 
medžiagos apie pokarį, at
gimstančios Lietuvos tikrovę, 
iš Lietuvos istorijos. Iš tos 
gausos, tiesiog sunkiai suvo
kiamos, apimties aruodo ir gi
mė knyga. 

Kalbėdama apie priežastis, 
dėl kurių autorė sakosi ne
galėjusi nerašyti, buvo giliai 
žmogiškoji atjauta žmonėms, 
tas tragizmas, kuris teko lie
tuvių tautai istorijos kryzke-
liuose, ypač per sovietinės 
okupacijos penkiasdešimtme
tį. Todėl ir didžioji knygos da
lis skiriama okupacijos laiko-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AIJTOMOOUO. NAMU, SVHKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agantas Frank Zapote r O*. Ugr. Auka* 
S. Kana kafca Uatuvttfcai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 WNt 96* 8trMt 

Tai. (708) 424-8664 
(773)561-8664 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

Tel. 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose, 

bet jaukioje Šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, lietuvišką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 768-387-2067 ir 

pasitarkite. „,,, 

tarpiui, nes tai stipriausiai 
jaudinantis metas. 

Profesorė Hatanaka rinko 
medžiagą ne tik iš istorinių 
šaltinių, enciklopedijų, bet su
sitiko su žmonėmis, kurie ak
tyviai dalyvavo įvykiuose. J i 
lankėsi ir pas buvusius parti
zanus, kuriems pavyko išlikti 
gyviems ir, nors suluošin
tiems, sugrįžti iš sovietiniuose 
gulaguose praleistų dešimt
mečių. 

-Jų pasakojimuose buvo tiek 
tragizmo, kad sunkiai galėjau 
patikėti savo ausimis. Kaleno 
dantys, virpėjo rankos ir ko
jos, dažnai apimdavo bejėgiš
kumo jausmas", — su pasi
baisėjimu prisipažįsta profe
sorė — žmogus pašalinis, toli
mas nuo bolševikinio vanda
lizmo, galbūt pirmąsyk paju
tęs natūralią atstūmimo reak
ciją, pasibjaurėjimą sovietinio 
KGB išsigimėliškumu. 

Pro akylos mokslininkės 
akis nepraslydo ir jau nepri
klausomybės metų problemos 
Lietuvos ūkinėje bei politinėje 
plotmėje. Profesorė atvirai sa
ko, buvusi sužavėta, „kad lie
tuvių tautoje niekada neišblė
so nepriklausomybės šviesa — 
sutriuškinus partizanų pasi
priešinimą, tautiniam šviesu
liui neleido užgesti ir aukštai 
iškėlę jį nešė savo pogrindžio 
veikla gimnazistai, mokytojų 
seminarijos seminaristai, 
techninių specialybių studen
tai, kunigų seminarijos klieri
kai, Katalikų Bažnyčia". 

Tačiau japonę stebino, kad 
pogrindžio pasipriešinimo pa
siaukojimas kartais buvo ig
noruojamas- vyriausybėje ir 
kai kuriuose visuomenės 
sluoksniuose (kalbama apie 
1992-1997 metus, kai S. Hata
naka dirbo Lietuvoje). Tai ne 
tik mokslinis pastabumas. Tai 
— skaudi realybė. 

Epilogui. T ietuvos istorikai 
iki šiol vengia istorinės tiesos 
apie legendinę tautos rezisten
ciją, o kai kurie jau atvirai 
ironiz joja ir 1989 metų „Balti
jos kelio" akciją. por visą pa-

Wanted care companion with 
housekeeping duties Full time, 
live-in Gold Coast location. 
Mušt have good references. Tel. 
312-255-1197. 

tm* 

STASYS CONS1RUC tlON 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "aidings", 

"sofUts", •decks", "gutters*. plokšti 
ir "shmgte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S.Benem, m 630-241-1912.. 

DISPATCHER 
Fast growing trucking co. seeking 
multilingual individual for driver 

manager posmon Fluency in 
English a mušt. Should be self-

motivated & fast learning. 
Computer skills and trucking 
background preferred but not 

required. Sead retume to: 
MC KA Y LOGISTICS CORP. 

175 E. Hawtbon> Parkway 
Venos Hflb.IL 66061. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicarrta for 

Permanant Retldeocal 

For free Information caN: 
1-773-282-9500 

GTS conoantratma in I—>J—M to Canada 
www.radausa.com 

šaulį nuaidėjusią kaip tautų 
paraiška laisvai gyventi. Yra 
ir tokių, kuriems šiandien jau 
šiurpą kelia tų dienų euforija, 
kaip blogai esą, kad „lietuviai 
yra mitų kūrėjų tauta". Nusi
kalba iki to, kad „mitai atspin
di mūsų kūrybinę negalią". Iš 
tiesų gi ateitis priklauso tikrai 
ne griovimui, o kūrybai, tame 
ta rpe ir mitų kūrimui. 

Todėl ir japones profesorės 
knyga yra nebylus priekaištas 
„giliaminčiams" skeptikams, 
jų miegančiai sąžinei. 

Soc . m. dr. Vladas Voveris 

KO NEŽINOJOTE APIE 
PLAUKUS? 

Plauko diametras yra 0,05-
0,15 mm. 

Šviesiaplaukių žmonių gal
voje yra maždaug 140,000 
plaukų, brunetų maždaug 
100,000, rusvaplaukių žmonių 
— vidutiniškai 90,000 plaukų. 

Plaukai sugeria daug van
dens — net iki 30 proc. savo 
svorio ir tokiu būdu gali padi
dinti savo diametrą 15-20 
proc. Vis dėlto ši ypatybė 
menkai veikia plauko ilgį (0,5-
2 proc.). 

Plaukas yra labai tamprus 
— jis gali išsitempti daugiau 
nei 30 proc. savo ilgio. 

Plaukai greičiau auga naktį 
nei dieną. 

Šviesūs ir rusvi plaukai kur 
kas labiau nukenčia nuo ul
travioletinių spindulių nei 
tamsūs , todėl vasarą gerokai 

GREIT PARDUODA 

RE/M/K 
REALTORS 

"oflc (773) 586-S959 
homc (708) 42$ 7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L STANKŲ S 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLOME ĮVAIRIUS 
DARBUS 

EXPRESS Personnel Services suras 
jums darbą, tinkanti jūsų kvali
fikacijoms. 

•Accourttng CUriu 

»WcaatiQun M a i — 
•rondat Operatore 
#SrapfMnQ/RatafVMig Cianu 
•Auamblare and more 

Skambinkite šiandien, jau dabar 
galime pasiūlyti įvairiausiu darbų! 
Lietuviškai susikalbėsite trečiadieniais 
po 5 vai. p.p. U i darbo suradimą, 
sumokėti nereikia. 

JANTTORS 
Positions now available at 
O'Harc airport. Full time 
positions ist. 2°d and 3 r d 

available. Will train. Apply in 
person, Scrub, Inc. 5251 N. 

Milwaukee A ve., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115,. 

RIVFRDAl F AUTOMOTIVF 
Transportuojama ir padedame parduoti 

naudot* auto. Pigiai parduodame iSsimo-
kėįimui. remontuojame po avarijų, auta-
tome auto geomemja. užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 70S-2M-SS8*. 
zsBBgsjauaammaa—mmm 
Kaune skabiai parduodamas 

4 kamb. butas su naujais 
baldais, gerame stovyje. 
Skambinti Kerėžiams, 

tel. 323-644-1824. 

išblunka. Šviesiaplaukiams ir 
rusvaplaukiams patariama 
dėvėti galvos apdangalą. 

Per parą žmogus viduti
niškai praranda 50-150 plau
kų. Jeigu jie neataugtų, žmo
gus per 1,000 dienų taptų 
visiškai plikas. 

Maždaug du trečdalius vyrų 
visą jų gyvenimą kankina pa
tologinis plaukų slinkimas; 
išskyrus, žinoma, tada. kai jau 
nebėra kam slinkti. 

Plaukai geriausiai auga 
žmonėms tarp 15 ir 30 metų. 
J ie labiau ima slinkti, jeigu la
bai pasikeičia žmogaus dieta. 
Daugiau plaukų iškrinta ru
denį ir pavasarį. 

* Nuo spal io 1 d. pirmo
sios grupės inval idams, ku
rie bus pripažinti visiškos ne
galios invalidais, bus pradėta 
mokėti pagrindinės pensijos 
dydžio 138 litų slaugos pa
šalpa. Visiškos negalios invali
dais gali būti pripažinti tik 
trečdalis I grupės invalidų, 
kurių dabar Lietuvoje yra per 
21,000. Erta. 

* Rugsė jo 1 d. Vilniuje 
„A-95" b e n z i n o kaina pa
siekė rekordine 2.40 lito ribą, 
nors praėjusią savaitę Europo
je didmeninė benzino kaina 
nukrito, o Baltarusijoje ir Ka
raliaučiuje degalai atpigo ir 
degalinėse. Spėjama, kad arti
miausiais mėnesiais benzino 
litro kaina Lietuvoje gali pa
didėti 10-15 centų. M M 

http://Hflb.IL
http://www.radausa.com


GIMTINES AIDAI 
HENRIKAS KUD RE I KIS 

Aukštas stulpas prie namo. 
Ant jo du gandrai, pakėlę sna
pus į viliojančią dangaus mė
lynę. Eglių viršūnės supasi 
maloniame vėjuje. Po ketverių 
metų aš vėl sugrįžau savon 
Žemaičių žemėn. 

Dvi savaites dieną iš dienos 
skersai ir išilgai išvažinėjau 
tėvynės žemę. Iš šono žvel
giant, likau nustebintas nau
josios Lietuvos vaizdais. Daug 
kas pasikeitė gerojon pusėn. 
Puikūs keliai, nauji ženklai 
nurodo sustojimo vietas, net ir 
tualetus. Keliai visur taisomi 
moderniškomis vokiškomis 
mašinomis. Auga daug naujų 
pastatų. Vidurio lygumoje gra
žios žalų karvių bandos, Že
maitijoje — juodmargės. Tvar
kingi ūkiai, nėra lūšnų. Be
veik visur stovi automobiliai. 
Žemaičių autostrada sekma
dienio pavakarėje nesiskiria 
nuo amerikietiškų greitkelių. 
Nesibaigiantys automobilių 
sriautai — grįžta iš Palangos 
ir Nidos. Prieš ketverius me
tus Palanga man atrodė vi
siškai tuščia. Laikai pasikeitė. 

Tikrai nuostabu Vilniaus, 
Kauno, Alytaus ir kitų ma
žesnių miestų krautuvėse. 
Maisto pasirinkimas gali kon
kuruoti su Amerikos „super-
krautuvėmis". Vien dešros 
Alytaus priemiesčio maisto 
krautuvėje per 35-40 rūšių, 
žuvies 10-15 rūšių; gėrimai, 
sausainiai iš viso pasaulio. 
Įvairios prekės taip pat iš viso 
pasaulio. Kartu bankas, kei
čias užsienio valiutą. Stojau 
eilėn. Restoranai ir kitos išgė
rimo vietos pilnos klientų. Vil
nius pagražėjęs, remontai vi
sur, ypač prie katedros. Nerin
ga — puiki kavinė, patarna
vimu, maistu ir švara gali 
konkuruoti su bet kokiu pa
saulio restoranu. Kainos ma-

Europos Sąjungai, leidžia im
portuoti ne tik industrinei 
prekes, bet ir maisto produk
tus, net ir kviečius iš Lenkijos. 
Lietuvoje auginami aukštos 
kokybės rapsai, bet rapsų alie
jus, kiek pigesnis negu Lietu
vos, įvežamas iš užsienio. Iš 
Lietuvos ūkininkų rapsai ne
perkami. Lietuvoje augina
miems viščiukams nėra rin
kos, nes tai įvežama iš Belgi
jos ir kitų Europos Sąjungos 
valstybių. 

Stebėjau, kaip ūkininkas 
brolis kelia ketvirtą ryte ir 
atšaldo pamelžtą pieną, kurį 
šeštą vai. pieno sunkvežimis 
surenka iš jo ir kaimynų. Per 
kelią gyvenanti senelė, turinti 
vieną karve, taip pat atnešė 
savo indą su pienu. Tai vienin
telis jos pajamų šaltinis prie 
menkos pensijos. Tenka pažy
mėti, kad kaina už pieno litrą 
vėl sumažinta. Užmokestis už 
pieną jau nemokamas du mė
nesiai. 

Didžiausi skundai plaukia iš 
Lietuvos ūkininkų, bet neatsi
lieka ir visi kiti sluoksniai. 
Kai kurie pareiškė turį mažų 
vilčių, kad išgelbės Rolando 
Pakso vyriausybė. Sutikau, 
ypač buvusių tremtinių, kurie 
praradę viltį. Buvęs tremti-
nys-mokytojas: „Mūsų nepri
klausomybė pavėlavo mažiau
siai dvidešimtį metų, mes be 
ateities". 

Viena baisiausių tautos ne
laimių— savižudystės. Lietu
va pralenkė visas pasaulio 
šalis. Pagrindinė priežastis — 
tikėjimo-religijos praradimas. 
Man bebūnant, apylinkėje du 
jaunoki vyrai pasikorė. Vieno 
priežastis: girtas sudaužė ma
šiną, dar porą auto nelaimių. 
Kitas bandė žvejoti su elekt
ros pagalba. Sugautas nutei
siamas 6,000 litų bauda. Tiek 

žešriėg negu; Amerikoje. Pu»- jis niekad neturėjo savo gyve-
kus pietūs dviems — 18 dol. mine. Man atrodo, kad baus-
Tuo pačiu laiku pietavo didelė mė per didelė, 
japonų turistų grupė. Išklausius visų skundus ir 

Tenka nusivilti, kai pasikasi keiksmus, man kyla abejonių, 
truputį giliau. Kalbėjausi su Iš laikraščių ir televizijos (ku-
kiekvienu sutiktu ūkininku, ria ypač domėjausi), atrodo, 
darbininku, sutikau žurnalis- kad vyriausybė teikia ūkinin-
tų ir žurnalisčių, gimnazijos kams įvairių pagalbos sumų 
direktorių, laikraščių redakto- (subsidijų). Kur dalyvavau, 
rių, kariškių, prekybininkų ir 
pensininkų. Pagal jų visų pa
reiškimus atrodo, kad Lietu
vos žmoneliai šoka ant beišsi
veržiančio ugnikalnio krate
rio. Kas nuostabu, kad visa 

miestuose ar ūkiuose, stalai 
lūžo, stovėjo vietinių ir užsie
ninių gėrimų buteliai. To tik
rai neturėjo nepriklausomos 
Lietuvos ūkininkai. 

Sekmadienio televizijoje ste-

Vardas 

kritika kyla iš piliečių, kurie bėjau religinę valandėlę, kur 
visi balsavo už konservatorius rodė ateitininkų suvažiavimą 
ir krikščionis demokratus, ir užsienio svečius Kryžių 
Šiandien jie nepaprastai nu- kalne. Kalbėtasi su svečiais iš 
sivylę valdžios pareigūnais, Ispanijos, Danijos ir net su 
kurie, pagal jų tvirtinimus, musulmonu turku. Kalbėjo ir 
paprastiems piliečiams sun- brolis pranciškonas Paulius 
kiai prieinami ir rūpinasi tik apie ten statomą naują vie-
savo asmenine gerove. Aukš
tieji pareigūnai kaltinami pa
ternalizmu ir Lietuvos išpar
davimu užsieniečiams už men
kas sumas, nes jie yra paper
kami. 

Lietuvos išpardavimas vyk
domas dideliu tempu. Mari
jampolės cukraus fabrikas 
parduotas danams. Danai fa
briką uždaro, cukrų importuos 
iš užsienio, turbūt iš Danijos. 
Suvalkijos ūkininkai, sodinę 
cukrinius runkelius ir pirkę 
surinkimo mašinas, liko be 
rinkos. Prasidėjo ūkininkų 
streikai. Raseinių tekstilės 
įmones parduotos Singapurui, 
kurie pažadėjo jas sumoder
ninti. „Sumoderninimas" ta
čiau įvyko, atleidžiant 300-400 
darbininkų. Tokiam matam 
miestui mirtinas smūgis. Pa
našių pavyzdžių daug. Nedar
bas valstybėje auga. Bedarbis 
jaunimas bando veržtis į už
sienį ar užsiima kriminaliz-
mu. Tai rodo kasdieninės kri
minalistikos žinios. 

Daug fabrikų ir dirbtuvių 
stovi prie bankroto slenksčio, 
nes vyriausybė, pataikaudama 

DRAUGAS, 1999 m rugsėjo 15 d., trečiadienis 

Stovi malūnas prie kelio... Kažkur Žemaitijoje. Nuotr. Marijos Remienės 

KAUNE STATOMA ŠILAINIŲ ŠV. 
DVASIOS BAŽNYČIA 

LosangelieCiams gerai pa
žįstama BALFo, birutiečių ir 
kitų organizacijų veikėja Al
fonsą Pažiūrienė neseniai ga
vo laišką iš monsinjoro Lion
gino Vaičiulionio, savo pus
brolio, Kauno Šilainių pa
rapijos klebono. Laiške jis 
rašo, kad Kaune, Šilainių ra
jone, (kuris yra į vakarus nuo 
Neries upės, prie Žemaičių 
plento) gyvena apie 50,000 
žmonių. Prieš ketverius me
tus tikintiesiems aptarnauti 
buvo pastatyta laikinoji baž
nytėlė — koplyčia, kurioje 
šiuo metu neįmanoma sutal
pinti tikinčiųjų, atvykusių j 
pamaldas. Pasiryžta statyti 
bažnyčią, kurioje tilptų visi 
atvykę pasimelsti. 

Praėjusiais metais jau atlik
ti pagrindiniai darbai naujai 
statomos Šv, Dvasios bažny
čios. Padėti pamatai, išmūry
tos 3,5 metro pusrūsio sienos, 
pravedama požeminė apšildy
mo trąša, elektra, lietaus 
vamzdžiai; dabar vykdomas 
pusrūsio perdengimas. Užbai
gus tuos darbus, galima bū
tų mūryti bažnyčios sienas. 
Tai būtų atlikti pagrindiniai 
statybos darbai. 

Šilainių parapijos ribose 
yra septynios vidurinės mo
kyklos, kuriose mokosi apie 
10,000 moksleivių. Be bažny
čios, laiške rašoma, neįma
nomas jaunimo pamaldumo bei 
doros ugdymas. Pastačius 
bažnyčią laikinasis bažnytė-

nuolyną. Žiūrėjau kelių ka
nalų žinias. Žinios įvairesnės 
ir įdomesnės negu amerikie
čių. Plačiai išgarsinta progra
ma — JDviracių šou" — kvai
lybių rinkinys, kuriame nema
čiau nieko gero nei blogo. Vė
lai vakare amerikietiškas fil
mas „Private Benjamin" — 
erotiškai drąsesnis, negu esu 
matęs Amerikoje. 

lės (koplyčios pastatas nu
matoma pritaikyt) parapijos 
namams, kuriujse bus sutelk
tas organizacinis veikimas. 

Praėjusiais metais prie šv. 
Komunijos priėjo daugiau 
kaip 900 moksleivių. Prie pa
rapijos veikia 300 moksleivių 
ateitininkų kuopa. Veikia ir 
skautai. 

Mons. Lionginas Vaičiulio-
nis kreipiasi į JAV gyvenan
čius tautiečius prašydamas 
paramos šiai kilniai misijai. 
Tuo būtų prisidėta prie apaš
talavimo stiprinant religinį, 
dorovinį ir tautinį supratimą. 
Kiekviena auka, didesnė ar 
mažesnė, pasitarnaus šiam 
tikslui. 

Aukotojų vardai bus įrašyti 
į bažnyčios geradarių knygą 
ir kiekvieno mėnesio pasku
tinį sekmadienį už visus gera
darius bus aukojamos Mišios. 

Kauno Šilainių Šv. Dvasios 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį parūpino 

Adresas 

Telefonas ( ) 
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AUKA 1 dol. 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

Iškirpkite atkarpėlę, pažymėkite kiek bilietų norite, 
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

parapijos užsienio valiutos 
sąskaitos Nr. yra 1440006095 
A/B Lietuvos taupomasis ban
kas Kauno miesto centrinis 
skyrius, Maironio g. 25. Kau
nas. LosangelieCiams asme
niškai yra pasiryžusi patar
nauti Alfonsą Pažiūrienė, ku
ri skirtas Šilainių bažnyčios 
statybai aukas tuojau persiųs 
į Kauną. I g M 

* Lietuvos bankas ketina 
į apyvartą išleisti 500 litų 
vertės banknotus. Lietuvos 
bankas (LBj ketvirtadienį pa
sirašė sutartį su Vokietijos 
banknotų bei saugių doku
mentų spausdinimo bendrove 
„Giesecke & Devrient" de! 
naujų pinigų spausdinimo . 
500 ir 1000 litų vertes bank
notai buvo atspausdinti kartu 
su pirmąja 1991 m. litų laida. 
tačiau dėl prastos kokybės jie 
nebuvo išleisti į apyvartą. 
Prieš sovietų okupaciją di
džiausia banknotų vertė buvo 
1,000 litų. a m 

Mylimo Vyro 

A. t A. 
DONATO 

netekusią SAULĘ ŠATIENĘ ir šeimą užjaučiu ir 
liūdžiu kartu. 

Rita Kavolienė 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 1999 rugsėjo 26 d. 

DRAUGAS 4545 W. 63ri ST, CHICAG0, IL 60629 
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A. t A. 
inž. DONATUI ŠATUI 

staigiai, lankantis Tėvynėje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame jo liūdinčią žmoną SAULĘ ir artimuosius. 

Irena ir Juozas Rasiai 

Renata ir Julius Špakevičiai 

PADĖKA 
A. t A. 

DOMININKAS EITMANAS 
1999 m. rugpjūčio 12 d. po sunkios ligos mirė mūsų 
mylimas Tėvas ir Senelis. Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už nuolatinę 
paguodą lankant namuose, už maldas koplyčioje. 
atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į Amžino Poilsio 
vietą. 
Didelė padėka dr. P. Kisieliui už nuolatinį gydymą ir 
lankymą namuose. 
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už šv. Mišių aukas ir pareikštas 
užuojautas bei visiems bent kiek prisidėjusiems prie 
laidotuvių. 

Reiškiame gilią padėką laidotuvių direktoriui G. 
Daimid už malonų patarnavimą. 

Nuliūdę: dukra Joana ir anūkai. 

PADĖKA 
A. t A. 

KAZYS KAULINIS 
Mano mylimas vyras Kazys Kaulinis mirė 1999 m. 
rugpjūčio 28 d. Palaidotas Prisikėlimo kapinėse prie 
Philadelphia. PA. rugsėjo 3 d. 
Nuoširdžiai dėkoju Šv. Andriejaus parapijos klebonui, 
kun. Petrui Burkauskui už lankymą ligoninėje ir 
koncelebruotas šv. Mišias kartu su prel. Juozu 
Anderloniu. Šv. Jurgio parapijos klebonu ir Fr. Bill 
Sneck. SJ, kuris atvyko iš Baltimores. Taip pat dėkoju 
kun. Burkauskui už jautrų pamokslą ir gražias 
atsisveikinimo maldas kapuose. 
Esu labai dėkinga sol. Onutei Pliuškonienei , 
vargonininkei Angelei Kaulinytei ir muzikams Brigitai 
ir Juozui Kasinskams už gražias giesmes ir pritaikytą 
muziką šv. Mišių metu. Ačiū karsto nešėjams, kurie 
palydėjo senelį, dėdę ir draugą į Amžino Poilsio vietą. 
Ypatingą padėką reiškiu savo dukroms. Aniliorai ir 
Putinui Mašalaičiams ir Brigitai ir Juozui Kasinskams, 
laidotuvių naštą nešusiems. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems giminėms ir draugams, kurie 
mus užjautė šioje skausmo valandoje, užprašė šv. Mišias 
už jo sielą ir dosniai aukojo Philadelphia Bendruomenės 
BaKiii ir ! iel r ių namams jo atminimui. 

Liūdinti žmona Joana ir šeima, Lietuvoje 
likęs brolis Ju l ius ir mirusio brolio d u k r o s Vida 
ir Rima su šeimomis. 

PADĖKA 
A. t A. 

ANTANAS MIKŠTAS 
Mano mylimas Vyras mirė 1999 m. liepos 24 d. Michi-
gan City. IX. Palaidotas 1999 m. liepos 28 d. Šv. 
Kazimiero iietuvių kapinėse, Chicago, EL. 
Nuoširdžiai dėkoju už atnašautas šv. Mišias Švč. 
Mergeles Marijos Gimimo bažnyčioje bei laidotuvių 
apeigas kapinėse. Dėkoju karsto nešėjams ir visiems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems 
laidotuvių apeigose, aukojusiems šv. Mišioms bei 
labdaringoms organizacijoms. Dėkoju už gėles, 
užuojautas žodžiu ir raštu. Taip pat ačiū Kosary 
laidotuvių įstaigai už malonų patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Pau l ina i r giminės. 

Brangiam Vyrui ir Tėveliui 

A. t A. 
VINCUI MAMAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
OLGAI, jo dukrai DITAI, mūsų draugei, giminėms ir 
artimiesiems. 

Angelė ir Algis Bliūdžiai 

Danutė ir Gintas Mūrai 

Dalia ir Vincas Anelauskai 

Rūta ir Rimas Anelauskai 

Laimis Dovydaitis 

Danutė Janutienė 

Ona Gustienė 

Giedra Gustaitė 

Lidija ir Romas Giedrai 

Mielam Draugui 

A. t A. 
DONATUI ŠATUI 

mirus, mūsų mieląją SAULĘ, dukras AUDRONĘ ir 
DAIVĄ, sūnų VYTAUTĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime 

Gražina ir Benius Mačiuikai 

Birutė Koiicienė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

„Iš tvermės ir tv i r tos svei
k a t o s linkime sumanioms 
dienraščio redaktorėms, admi
nistracijai ir visiems darbuo
tojams. Be jūsų darbo ir pas
tangų mūsų lietuviškasis gy
venimas būtų daug blankes
nis", - taip Draugo fondui rašo 
Sofija ir Adolfas Jel ioniai , 
gyvenantys Darien, IL. At
siųsdami 'į jubiliejinį sveiki
nimą, jie savo įnašus Draugo 
fonde padidino iki 600 dol. Už 
gerus žodžius ir paramą 
nuoširdžiai dėkojame. 

Ar nor i te skris t i į Lie
t u v ą ir už bilietą mokėt i 
t i k 1 doleri? Tikra i ! Tai ke
lionė dviem asmenim iš Či
kagos SAS oro linija į Vilnių ir 
atgal. Kaip9 „Draugui" SAS 
oro linijos vadovybe padovano
jo du lėktuvo bilietus, kuriuos 
galima laimėti, už dolerį įsi
gijus laimėjimo bilietėlį — tai
gi, laimingajam kelione kai
nuos tik dolerį. Dar likęs ribo
tas bilietų skaičius ijų daug ir 
nebuvo i. Galima gauti „Drau
go" administracijoje — pirkite 
1 ar 10 bilietų, bet pasku
bėkite, nes tokių galimybių 
daug nepasitaikys'. Traukimas 
rugsėjo 26 d. ,.Draugo" poky
lyje, Martiniąue salėje. 

Šakiečiu klubo Čikagoje 
pusmetinis susirinkimas vyks 
rugsėjo 21 d. 1 val.p.p. Šauliu 
rinktinės patalpose. Nariai 
prašomi dalyvauti. 

Bes i lankydami Lemonte , 
užsukite į Lietuvių dailės mu
ziejų. Šį rudenį čia eksponuo
jamas Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
uALIAS) Čikagos skyriaus pa
ruoštas spalvotų nuotraukų 
ciklas ..Lietuvos kariuomenė". 
Kad nuotraukos būtų prieina
mos visuomenei, pasirūpino 
valdybos narys Rimantas Gu
rauskas. 

Ar nepasi i lgote fortepijo
n inės muzikos? Pianisto Ro
ko Zubovo koncertas ..Kai su
sitinka poezija ir muzika" 
įvyks spalio 1 d., penktadienį. 
7:30 val.v. PLC lietuvių dailės 
muziejuje. R. Zubovas skam
bins kompozitorių Bach. Sho-
pin, List kūrinius. 

Pirmoji Lietuvių operos 
choro repeticija vyks šį penk
tadienį, rugsėjo 17 d., 7:30 
val.v. Jaunimo centre. Valdy
ba suteiks daugiau žinių apie 
šiais metais statomą G. Verdi 
operą ..La Traviata", o maest
ro Alvydas Vasaitis supažin
dins su operos atlikėjais bei 
repeticijų eiga. Valdyba kvie
čia į choristų eiles įsijungti 
operos muziką mylinčius nau
jus dainininkus, o taip pat 
prašo, kad ir patys operos na
riai \ Operos chorą pakviestų 
savo pažįstamus ir draugus. 

I „Žal tvykslės" t e a t r ą bi
lietų yra, ir jie nėra brangūs -
tik po 10 dol., kad kiekvienas 
galėtų įsigyti ir paremti nau
jai įsisteigusį saviveiklininkų 
teatrą. Bilietai gaunami 
..Seklyčioje", o taip pat ir šį 
sekmadienį, rugsėjo 19 d., prie 
įėjimo nuo 2 val.p.p. Visi nuo
širdžiai kviečiami. 

Anglų k a l b o s moky t i s ga
l i te Marąuette Parke! Pamo
kos vyks St. Adrian mokyklo
je. Marąuette švietimo centre 
•7014 S. Washtenaw>. Prade
dančiųjų ir pažengusiųjų mo
kinių registracija rengiama 
rugsėjo 21 d. 7 val.v. Pamokos 
prasidės rugsėjo 23 d. ir vyks 
antradieniais bei ketvirtadie
niais nuo 7 iki 9 val.v. Skam
binkite tel.: 773-471-8208. 

Rugsėjo 26 d., s ekmad ie 
nį, s k i r k i t e „Draugu i" ! 
..Draugo" sukakties paminėji
mo proga 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
bus aukojamos šv. Mišios. 4 
val.p.p. Martiniąue salėje mū
sų skaitytojų ir svečių laukia 
iškilmingas „Draugo" pokylis, 
į kurį bilietus galite užsisaky
ti dienraščio administracijoje 
darbo dienomis. 

L ie tuvos K u l t ū r o s vice
min i s t r e Ina Marčiulionytė 
dalyvaus dailininko Zenono 
Šteinio parodos atidaryme, 
kuris vyks rugsėjo 18 d., šeš
tadienį. 7 vai. v. Paroda ren
giama Lemonte. Pasaulio lie
tuvių centro Lietuvių dailės 
muziejuje. Su dailininko Z. 
Šteinio kūryba lankytojus su
pažindins žurnalistas Jonas 
Albertavičius. 

L ie tuvos R e s p u b l i k o s So
cialines apsaugos ir darbo mi
nistrė Irena Degutienė daly
vaus konferencijos „Dovana 
Lietuvai" simpoziume „Kas 
veikia ir ko dar reikia". Kon
ferencija įvyks 1999 m. lapkri
čio 5-7 d. Arlington, VA. Kon
ferencijos rengėjai yra JAV 
LB Socialinių reikalų taryba, 
Lietuvos ambasada ir JAV LB 
Vašingtono miesto apylinkė. 
Visą informaciją galima gauti, 
atsiunčiant savo vardą, pavar
dę, adresą bei telefono numerį 
šiuo telefaksu: 773-436-6909. 

Kun igas A n t a n a s Zaka
r a u s k a s , buvęs Marguette 
Parko Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas, parapijoje 
darbavęsis 25 metus, po sun
kios operacijos sveiksta Christ 
ligoninėje. Operaciją sėkmin
gai atliko dr. Daniel Giržadas, 
o dabar kunigą rūpestingai 
prižiūri dr. Antanas Razma. 
Po trijų mėnesių kun. A. Za
karauskas žada vėl eiti savo 
pareigas. 

Naujasis teatras ..Žaltvyksle" rugsėjo 19 d. kviečia \ savo premjerą - P. 
Vaičiūno komediją „Tuščios pastangos". Spektaklis įvyks 3 val.p.p. Jau
nimo centre. Nuotraukoje - scena iš „Tuščių pastangų" repeticijos. Juste 
Jatkauskaitė (kairejej - Birute, Violeta Drupaitė - Vanda Gintautaite. 

..Spindulio* tautinių šokių grupes atstovai 1999 m. tautinių šokių kur
suose Dainavos stovykloje Iš k.: Ingrida Latožaite. Vytas Pabedinskas, 
Andrea Mikaityte. Rasa Poskočimiene (grupes vadovė1. Kastytis Šoliū-
nas. Audra Lintakienė ir Erikas Mikaitis 

I švyka į Glencoe b o t a n i 
k o s sodą! Ją ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. Kelionė 
įvyks rugsėjo 17 d., penktadie
nį. Rinktis reikės prie „Sekly
čios", autobusas išvyks 12:30 
val.p.p. Sugrįšime 5 val.p.p. 
Registruokitės „Seklyčioje" as
meniškai arba tel. 773-476-
2655. 

V a n d a Gvi ld ienė , gyve
nanti Lisle, IL, Draugo fondui 
atsiuntė 145 dolerius, pasiek
dama tūkstantinę a.a. vyro 
Juozo atminimui ir kar tu su 
vyru tapdama Draugo fondo 
g a r b ė s na r i a i s . Sveikindami 
naujus garbės narius, labai 
dėkojame už paramą Draugo 
fondui, šiais jubiliejiniais 
„Draugo" metais siekiančiam 
užbaigti milijoną. 

JAV Lie tuvių B e n d r u o 
m e n ė s W a u k e g a n / L a k e 
C o u n t y apylinkės nariai 
džiaugiasi, kad jų bendruome
nėje draugiškai sugyvena vi
sos emigracijos kartos. Apy
linkės valdyba spalio 16 d. 
svečius kviečia į tradicinį ru
dens pokylį „Palydint šį am
žių", kuris vyks Kildeer mies
telio (Illinois) Concorde poky
lių salėje. Programoje - V. 
Švabo muzika ir šokiai. Norė
dami užsisakyti vietas, skam
binkite Elenai Skališienei tel. 
847-623-7927. 

LIETUVIS 
VIETINĖJE S P A U D O J E 

Šios vasaros laidos „Stick-
ney News" laikraštėlio pir
mame puslapyje aprašytas 
skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko naujai suprojektuotas. 
JAV veteranams skirtas pa
minklas, pavadintas „Karas 
yra pragaras". 

Straipsnis apibūdina Bur-
bank miesto gyventojų pa
siryžimą pastatyti veteranams 
paminklą bei jų darbą šį pro
jektą įvykdyti, surinkti lėšų, ir 
pan. Buvo sudaryti komitetai 
atlikti įvairius darbus, ir buvo 
nuspręsta pakviesti Lemonto 
gyventoją, skulptorių R. Mo-
zoliauską sukurti paminklą. 
R. Mozoliauskas yra valstybi
nio masto skulptorius, kurio 
meniški darbai žinomi ypač 
Vidurio vakarų valstijose. 
Neseniai Pasaulio lietuvių 
centre buvo atidengtas jo su
kurtas paminklas partiza
nams, pavadintas „Partizano 
motina". 

Straipsnyje paminėta, kad 
R. Mozoliauskas gimęs bei au
gęs Lietuvoje ir asmeniškai 
patyręs karo baisenybes. Ra
šoma, kad skulptorius galvoja, 
jog tradiciniai karo paminklai 
karo reikšmės nepavaizduoja 
taip, kaip ją išgyvena vetera
nai. Jis viliasi, kad šis pa
minklas tiksliau atvaizduos 
karo baisumus. 

Skulptorius padirbo pa
minklą ne iš tradicinio grani
to, o iš plieno — apvalią formą 
sudarančios plieno juostos 
vaizduoja pasaulį, kuris per
skeltas karą vaizduojančiais 
žaibais. Paminklo dedikavi
mas vyks Veteranų dieną, 
lapkričio 11 d., 11 v.r., prie 
State Rd. ir 85 th St., Bur-
bank mieste. 

„ D r a u g o " p r e n u m e r a t a 
visiems metams - tik 65 dol.! 
Pigiau „Draugą" užsisakyti 
galėsite tik ribotą laiką, taigi 
skubėkite užsiprenumeruoti 
šį vienintelį išeivijos dienraštį. 
Papiginimas galioja tik nau
jiems skaitytojams ir tik 
tiems, kurie gyvena JAV. 

Mar i j a Grauž in i s , gyve
nanti Čikagoje, rudens vajaus 
proga Draugo fondui atsiuntė 
250 dol., pasiekdama tūstanti -
nę ir įrašydama savo tėvus 
a.a. Mariją ir Jurgį Grauži
nius Draugo fondo garbės nariais. 

N e p a m i r š k i t e LML r u o 
š i amo pokylio „Stebuklų ke
lionė", kuris įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 25 d.. 6:30 val.v. 
Yvette VVintergarden restora
ne. Čikagos miesto centre. Po
kylio pelnas skiriamas Lietu
voje sergantiems tuberkulioze 
gydyti. Užsisakyti bilietus ga
lite tel. 708-442-8297. 

Visų Č ikagos apy l ink ių i r 
p r i emiesč ių va ika i , junkitės 
į vaikų chorą, kuriame skam
ba lietuviška daina! Pirmoji 
repeticija vyks rugsėjo 19 d., 
sekmadienį, 10 val.r. PLC Le
monte. 

Č ikagos m e n o galer i jų se
zono atidarymas įvyks rugsėjo 
17 d., penktadienį, nuo 5 
val.v. iki 8:30 val.p.p. Amalia 
Mahoney galerijoje (222 \Vest 
Superior. tel. 312-943-9880). 
Joje bus eksponuojami ir prieš 
8 metus į Ameriką atvykusio 
lietuvio dailininko Rimo Čiur
lionio darbai. Daugiausia jo 
darbų šioje parodoje - iš ciklo 
„Tylos dinamika". Tuo pačiu 
metu Amerikoje vyksta dar ki
tos trys Rimo Čiurlionio paro
dos - Lagūna Beach, Los An
geles (daugiausia darbų šiose 
parodose - iš ciklo „Negauti 
laiškai" ir „Juoda ir balta"), 
Union Pier Lake Side Studio 
galerijoje (daugiausia darbų -
iš ciklo „Riba"'. Paroda Čika
goje tęsis tris savaites. 

i r iš tirpti 

LIETUVĖS STUDENTĖS 
DIRBA CAPE COD 

Rugpjūčio 27 d. „VVall Street 
Journal" laida aprašo užsienio 
studentus, jų tarpe lietu
vaites, kurios vasaros- metu 
dirba Cape Cod restorane 
„Box Lunch". 

• Restorano savininkas, ne
rasdamas užtektinai darbuo
toju, nutarė samdyti užsienio 
studentus per Council of Edu-
cational Exchange organiza
ciją. Šią vasfcrą jo restorane 
darbavosi studentai iš Armė
nijos, Baltarusijos. Prancū
zijos, Slovakijos, Lietuvos. Be 
algos, studentai aprūpinti 
bendrabučio pobūdžio nak
vyne bei dviračiais, nuvažiuoti 
į darbą. Lig šiol keturi studen
tai iš Latvijos ir Lietuvos 
turėjo „vizos problemų", ir du, 
pasiilgę namų, sugrįžo. 

Restorane dirbančios lietu
vaitės aiškina, kad čia per sa
vaitę uždirba tiek pat, kiek 
Lietuvoje per mėnesį, bet 
trunka laiko apsiprasti su 
nauja terminologija — pv;z., 
„sprouts". arba „rollvvich". 

SU VILTIMI I NAUJĄ LIETUVIŲ OPEROS 
SEZONĄ 

Nei poilsiauti, nei atostogau- vyksta gražus būrys talkinin-
ti vasaros metu Operos valdy- kų. Šį savaitgalį darbavosi 
bai, ypač pirmininkui Vacio- Nata ir Vytautas Aukštuoliai, 
vui Momkui daug netenka. Stefa ir Vytautas Prielgaus-
Pasibaige vieneri metai , pra- kai, Aldona ir Pranas Oliai, 
ejo džiuginantis spektaklis , Viktorija ir Antanas Valavi-
tik spėjai apmokėti visas sąs- čiaiAlbinas Smolinskas, Vale-
kaitas (gerai dar, kad šiais rija Žadeikiene. Aldona ir Pra
motais apyskaitos knygos bu- nas Totoraičiai, Stasys Žilevi-
vo subalansuotos) ir š tai ne- čius, Ona Gradinskienė, Sofi-
delsiant reikia pradėti ruoštis ja Pleniene, Algirdas Čepėnas, 
ateinančiam sezonui. Alfonsas Dirgėla, Aurelija 

Trečiadienį, rugsėjo 8 d., Kriaučiūniene, na ir kas be 
valdybos pirmininkas į Jaun i - ko, nuo ankstyvo ryto įvairius 
mo centrą sukvietė talkininkų darbus tvarkė pats pirminin-
būrį tokiems darbams: supa- kas V. Momkus ir jo „dešinioji 

ranka", vicepirmininkas Jur
gis Vidžiūnas. 

kuoti ir išsiuntinėti Lietuvių 
operos rėmėjams la iškus su 
kasmetine „dovanėle" — lote
rijos bilietukais, kurie, tikima
si, papildys po „Carinen" 
spektaklio aptuštėjusį iždą. 
Tai metinis Lietuvių operos 
vajus, kurio įplaukos papras
tai sudaro apie 1/3 proc. meti
nio biudžeto. 

Pirmininkas ir valdyba vil
tingai žvelgia į artėjantį se
zoną ir kreipiasi į mielus Ope
ros bičiulius, prašydami ne
nustumti jų laiško į šalį. Lie
tuvių opera bus labai dėkin
ga, jei pirksite siunčiamą lai
mėjimų knygutę, kurios kaina 
yra 10 dol. Ypač džiugu, kai 
ne vienas, ats i lygindamas už 
bilietėlius, prideda d a r ir au
ką. Aukotojų pavardės kasmet 
skelbiamos operos spektakliui 
paruoštoje programoje. 

Laiškų išsiuntinėjimas — 
sutelktinis darbas , reikalau
jan t i s daug rankų, o ta ip pat 
ir laiko. Pi rmininkas džiau
giasi, kad j a m talkos niekad 
nepri trūksta. Be pačių Operos 
n a r i ų , V. M o m k u i p a k v i e t u s , į Jurgis Vidžiūnas (kairėje) ir Vaclov 
J a u n i m o c e n t r ą v i s a d a a t - Lietuvių operos rėmėjams išsiuntė ši 

Laiškai jau paruošti ir grei
ta i bus išsiuntinėti. Dabar ti
kimasi, kad Operos bičiuliai 
atkreips dėmesį ir nenustums 
operos laiškelio į šalį, nesu
maišys jo su begale paskuti
niu laiku gaunamų reklami
nių laiškų ar neužkiš stal
čiuje, laukdami rytdienos. 

Operos valdyba taip pat pra
neša, kad G. Verdi opera „La 
Traviata" įvyks sekmadienį, 
gegužės 7 d.. Morton mokyk
los auditorijoje, Cicero prie
miestyje. Spektaklio dirigen
tas ir meno vadovas — muz. 
Alvydas Vasaitis. Šio sezono 
„La Traviata" bus jau 44 Lie
tuvių operos pastatymas. 

J . K o n č i u s 

as Momkus talkininkams padedant 
mtus laišku 

APIE B. BRAZDŽIONIO 1989 M. GRĮŽIMĄ 
Rugsėjo 1 d., trečiadienį, į 

Vyresniųjų lietuvių popietę 
„Seklyčioje" negalėjus atvykti 
Čikagos miesto pareigūnei iš 
Vyresniųjų rūpybos departa
mento, daug nenustojome, nes 
apie senatvę ir ta ip j au Jš 
praktikos" nemažai žinome. 
Vietoj liūdnų minčių apie gy
venimo t rapumą pamatėme, 
ką reiškia ta len tas ir kokį 
vaidmenį vienas žmogus gali 
suvaidinti visos tau tos gyve
nime, nes mūsų renginių va
dovė E. Sirut ienė parodė 
mums vaizdajuostę apie poeto 
Bernardo Brazdžionio — grįži
mą į Lietuvą 1989 m. 

Vaizdajuostė supinta iš dau
gelio veidų, vaizdų ir įvykių, o 
juos sujungia poetas, dekla
muodamas eilėraščius arba 
pasakodamas savo išgyveni
mus išeivijoje ir vėl sugrįžus į 
Lietuvą. 

Iš pradžių matėme, ka ip tė
viškėje, kur gimtųjų namų net 
slenksčio nebėra, t ik išlikęs 
vienas išdidžiai stovintis ąžuo
las, (o ąžuolas, anot poeto B. 
Brazdžionio, yra Lietuvos sim
bolis). Prie buvusios gyven
vietės brangų svečią su duona 
ir druska pasitiko didelis bū
rys buvusių kaimynų, jų vai
kai bei vaikaičiai. Po to poetas 
lankėsi Žadeikių pradžios mo
kykloje, kurioje kadaise mokė
si ir kuri dabar pavadinta B. 
Brazdžionio vardu. Joje saugo
mas vaikystėje poeto pieštas 
labai dailus paveikslėlis. Vėl 
matėme poetą Vinco Mykolai
čio bute — muziejuje, pasako
jantį, kad eilėraščius pradėjęs 
rašyti būdamas 4 gimnazijos 
klasėje. Pirmąjį eilėraštį iš
spausdino 1924 m. jaunimo 
laikraštyje „Pavasaris". Pir
mąjį eilėraščių rinkinį Ra i to 
sios dienos" — išleido dar bū
damas Biržų gimnazijoje 1926 
m„ o gimnaziją baigė 1929 m 
B Brazdžionis pasakojo, kad 
po Maironio nemažai kūrėjų 
dėjo daug didaktikos į eilė
raščius. J i s to nedarė. Jo idea
las buvo Put inas . Save poetas 
apibūdina taip: „Aš tik arfa ar 
kanklės, an t kur ių Viešpats 

uždeda savo pirštus". 
Matėme vaizdus, kaip Kau

no sporto salėje poetą pasiti
ko (daugelis verkdami) buvę 
politiniai kaliniai ir tremti
niai. Buvęs tremtinys pasakojo, 
kaip 1943 m. Jurbarko gim
nazijoje mokytojo Šimaičio pa
ruoštas deklamavo Brazdžio
nio „Šaukiu aš tautą GPU 
užguitą", o 1946 m. jurbarkie
čių įskūstas „už aštriai antita
rybinio" eilėraščio deklamavi
mą buvo nuteistas 5 metams 
tremties, o išlaikytas aštuo
nerius metus. 

Matėme, kaip poetas su 
žmona nešė kryžių Kryžių 
kalne, sakydami, kad tai pa
dėka Nukryžiuotajam už tai, 
kad liko gyvi ir grįžo į išsva
jotą Lietuvą. 

Matėme, kaip gražiai Al
doną ir Bernardą Brazdžio-
nius sutiko ir pasveikino prof. 
V. Landsbergis, kaip poetas 
buvo paskelbtas Kauno garbės 
piliečiu ir kaip su sesute vartė 
albumus ir žiūrėjo senas ir 
brangias artimųjų žmonių 
nuotraukas. Brazdžioniu albu
mai kelyje į Vakarus kažkur 
žuvo ir kaip įdomu matyti poe
to vestuvines nuotraukas (poe
to žmona Aldona — mokytojo 
duktė)! J ie tokie jauni ir gra
žūs, tiesiog spinduliuojantys. 

Poetas pasakojo apie savo 

tėvus. Tėvas buvęs geresnio 
gyvenimo, t.y. iaimės ieškoto
jas . Su šeima į Ameriką iš
vyko 1908 m„ o grįžo 1914- m. 
ir buvo mobilizuotas į karą. 
Laimės nerado. 

Mamos tėvas buvo nuosta
bus pasakotojas, kūrėjas, taip 
pat ir mama. Savo talentą B. 
Brazdžionis paveldėjęs iš jų. 
Mamą poetas (tai jautėme, 
skaitant ir jo eilėraščius) labai 
mylėjo ir idealizavo. 

Vaikams eilėraščius B. 
Brazdžionis pradėjo rašyti Vy
tės Nemunėlio slapyvardžiu 
laikraštėlyje vaikams „Žvaigž
dute". Išleido daug vaikams 
skirtų knygelių, o „Meškiukas 
Rudnosiukas", begalės lietu
viukų vaikystės draugas, „pa
saulio šviesą" išvydo 1939 m. 
Dabar jau gali švęsti 60-metį. 
B. Brazdžionis visiems jau
niems kūrėjams patarė: „Tarp 
svetimų klystkelių atraskit 
savo kelią". 

Nuostabi vaizdajuostė bai
gėsi, o aš prisiminiau, kaip 
tremtinė giminaitė pasakojo, 
kad jos, grįždamos iš darbų, 
visad deklamuodavo B. Braz-
džionį. tai buvusi ir malda, ir 
atgaiva. Būtų gera šią vaizda
juostę vėl kada nors pamatyti, 
nes ir mums. ne tik tremti
niams, tai yra atgaiva ir pa
guoda. 

Emil i ja J . V a l a n t i n i e n ė 
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