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Kairiuosius krečia prezidento 
rinkimų karštligė

Vilnius, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Socialdemokratai sa-# 
vo vadovui, premjerui Algirdui 
Brazauskui nutarė duoti dar 
dvi savaites laiko apsispręsti, 
ar jis dalyvaus kitąmet vyk
siančiuose prezidento rinki
muose.

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas”, apie norą išgirsti aiškų 
A. Brazausko atsakymą užsi
minta sekmadienį vykusiame 
neoficialiame Socialdemokra
tų partįjos vadovų pasitarime 
pas Seimo pirmininko pava
duotoją Česlovą Juršėną.

Aiškumo dėl prezidento rin
kimų pageidavo Socialdemo
kratinės koalicijos frakcijos 
Seime seniūnas Juozas Ole
kas, kuris taip pat yra ir so
cialdemokratų rinkimų štabo 
vadovas. Kai kurių socialde
mokratų teigimu, J. Olekas 
pasiūlė svarstyti galimybę jau 
per artimiausią partijos prezi
diumo posėdį paskelbti social
demokratų kandidatą į prezi
dentus.

Kairiųjų kandidatas į prezi
dentus turėtų būti įvardytas 
tuo atveju, jei dalyvauti rin
kimuose atsisakytų iki šiol 
apie tai nekalbėjęs A. Bra
zauskas.

J. Olekas pirmadienį teigė, 
kad A. Brazauskas nėra vie

„Ubagų karalius” ketina siekti 
prezidento posto

Vilnius, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Laisvės sąjungos va
das, 56 metų Seimo narys Vy
tautas Šustauskas nusprendė' 
dalyvauti kitų metų rudenį 
vyksiančiuose Lietuvos prezi
dento rinkimuose.

Dienraštis „Lietuvos rytas” 
rašo, kad oficialiai kandidatu 
jį ketinama paskelbti per 
Laisvės sąjungos konferenciją, 
kurią numatyta surengti dar 
šįmet. „Neabejoju, jog man pa
vyks pakliūti į antrąjį prezi
dento rinkimų turą, kuris taip 
pat turėtų baigtis mano per
gale", dienraščiui gyrėsi V. 
Šustauskas.

Buvęs „ubagų žygių” orga
nizatorius mano, kad antra
jame prezidento rinkimų rate 
jam teks rungtis su kairiųjų 
jėgų kandidatu.

Tapęs valstybės vadovu, V. 
Šustauskas iškart siektų iš
plėsti savo galias. Jis norėtų 
tapti demokratišku diktatoriu
mi. „Bijau, kad mane tikrai 
gali išrinkti prezidentu, nes 
valdyti valstybę vis dėlto yra 
labai sunkus ir atsakingas 
darbas”, svarstė Laisvės są
jungos vadovas.

V. Šustauskas praėjusių me
tų rudenį laimėjo Seimo rinki
mus Kauno Šilainių vienman
datėje apygardoje.

Seimūnas išgarsėjo „ubagų
* Priėmęs antradienį at-

sisveikinti atvykusį Norve
guos ambasadorių John Atle 
Gaarder Lietuvos premjeras 
Algirdas Brazauskas, be kitų, 
domėjosi ir norvegiškų dujų 
tiekimo Lietuvai klausimu. Po 
atsisveikinimo vyriausybėje J. 
A. Gaarder sakė, kad bendrais 
bruožais aptartas Lietuvos 
susidomėjimas Norvegijos ir 
Lenkijos projektu dėl dujotie
kio tiesimo Baltijos jūros dug
nu. „Manau, kad ši diskusija 
turės tęsinį”, sakė Norvegijos 
diplomatas. Be galimo dujų 
tiekimo ateityje, buvo aptarti 
ir Norvegijos paramos Lietu
vai įsijungiant į ES ir NATO 
klausimai. (BNS)

nintelis partijos kandidatas į 
prezidentus ir pergalės juose 
garantas. „Privalome pasi
rengti įvairiems variantams. 
Gali būti, kad A. Brazausko 
buvimas premjero poste so
cialdemokratams bus daug 
naudingesnis. Tai gali būti pa
grindinis mūsų rinkimų kam
panijos variklis", kalbėjo J. 
Olekas.

Kairieji, be A. Brazausko, 
tinkamais kandidatais į prezi
dentus mini Seimo bei Social
demokratų partijos vicepirmi
ninką Vytenį Andriukaitį, 
premjero patarėją, filosofą Ar
vydą Juozaitį bei ambasado
riaus kadenciją Didžiojoje Bri
tanijoje baigiantį Justą Vincą 
Paleckį.

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas teigė, jog greito 
atsakymo iš A. Brazausko var
gu ar galima tikėtis: „A. Bra
zauskas dar nėra apsispren
dęs. Manau, kad šiemet spren
dimo ir nebus”.

A. Brazauskas anksčiau yra 
sakęs, jog apie savo apsispren
dimą dalyvauti prezidento rin
kimuose pareikš likus vienai 
dienai iki paskutinio termino 
kelti kandidatus. LSDP vado
vas Lietuvos prezidentu buvo 
1993-1997 metais.

žygiu” į Vilnių, „ubagų baliais” 
prie Vilniaus rotušės ir gau
sybe neleistinų mitingų, 
už kuriuos radikalas net buvo 
atsidūręs areštinėje. Pasak 
dienraščio, tai nebuvo pirmoji 
būsimojo kandidato į prezi
dentus „viešnagė” kalėjime — 
1973 m. Leningrade (dabar — 
Sankt Peterburgas, Rusija) jis 
buvo nuteistas kalėti dvejus 
metus už piktybinį chuliga
nizmą ir nepilnamečio įtrau
kimą į nusikalstamą veiklą.

* Seimas patvirtino su
tartį su Latvija ir Vengrija 
dėl abipusės pagalbos stichi
nių nelaimių ir kitų didelių 
avarijų atveju. Sutartys su
teikia galimybę jas pasi
rašiusioms valstybėms gauti 
vienai iš kitos reikiamą pa
galbą stichinių nelaimių ir 
didelių avarijų atvejais. Pasak 
Krašto apsaugos ministerįjos 
pareigūnų, jos taip pat turėtų 
paspartinti gelbėtojų grupių ir 
įrangos pristatymą, kadangi 
pagal sutartis taikoma supa
prastinta vykimo per valsty
bės sieną tvarka. (BNS)

* Lietuva vis dažniau su
siduria su Afganistano, ku
rio vardas dėl teroro aktų JAV 
nuolat kartojamas pirmuo
siuose pasaulio laikraščių pus
lapiuose, piliečiais. Rugsėjį 
Lietuvoje sulaikyta jau antra 
nemaža grupė nelegalių mi
grantų iš šios valstybės. 
Dvidešimt afganų įkliuvo pra
ėjusio sekmadienio vakarą 
Lazdijų rąjone. (LR, Elta)

* Vyriausybės pareigūnai 
ieško, ką nubausti už tai, 
kad Lietuvos premjeras Algir
das Brazauskas su aukštais 
svečiais iš Briuselio buvo pri
verstas tamsoje įveikti tiltą, 
vedantį per Galvės ežerą į 
Trakų pilį. Tai atsitiko rugsėjo 
17 d., kai A. Brazauskas vyko 
vakarieniauti į Trakų pilį su 
Europos Komisijos nariu Gun- 
ter Verheugen. Žibintai ne
švietė dėl to, jog vagys išplėšė 
elektros pastotę. (LR, Elta)

Pirmadienio pavakarę Dubline susitikę Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) bei Airijos premjeras 
Bertie Ahern aptarė eurointegracijos klausimus. Airijos premjeras minėjo, kad įsijungimas į Europos instituci
jas nebuvo paprastas Airijoje, bet jo rezultatai yra labai geri. Pasak jo, nors airiai referendume balsavo prieš Ni
cos sutartį, tačiau neseniai įvykusioje visuomenės apklausoje paaiškėjo, jog Airija yra viena labiausiai palaikan
čių eurointegraciją Europos Sąjungos valstybių. V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuva siekia narystės ES, o sėk
mingi Airijos žingsniai leidžia tikėtis, jog Lietuva greitu laiku taip pat įsijungs į šią organizaciją. Airijos premje
ras ir Lietuvos prezidentas išreiškė viltį, kad netrukus bus įkurta Lietuvos ambasada Dubline ir Airijos — Vil
niuje. EPA-Elta nuotr.

Karo metais praradę turtą dar 
gali kreiptis dėl kompensacijos
Vilnius, rugsėjo 25 d. (BNS) 

— Tarptautinė migracijos or
ganizacija (TMO), primena, 
kad asmenims, Antrojo pasau
linio karo metu per nacių oku
paciją praradusiems turtą, pa
raiškų gauti kompensacijas 
pateikimo terminas pratęsia
mas iki šių metų gruodžio 31 
dienos.

TMO Vilniaus įstaiga pra
nešė, kad paraiškų priėmimo 
terminas pratęstas Vokietijos 
parlamento — Bundestago — 
sprendimu.

Tai taikoma ir asmenims, 
kurie II pasaulinio karo metu 
prarado turtą tiesiogiai daly
vaujant Vokietijos įmonėms.

Vokietijos parlamentas taip 
pat nusprendė, kad mirus nu
kentėjusiajam, kuris jau buvo 
užpildęs anketą kompensaci
jai gauti, jo įpėdiniai per šešis 
mėnesius privalo apie tai in
formuoti TMO, priešingu atve
ju tas prašymas bus laikomas 
negaliojančiu.

Pagal Vokietijos fondo įsta
tymą, TMO visame pasaulyje 
yra atsakinga už visas žydų ir

* Mažiausiai 30 proc. 
lošimo namų organizuojan
čių bendrovių įstatinio kapita
lo turi sudaryti investicijos į 
vyriausybės vertybinius po
pierius ir banko sąskaitoje 
esančios piniginės lėšos. (VŽ, 
Elta)

* Buvusiam krepšinio ir 
futbolo mecenatui Šabtajui 
Kalmanovičiui nesiseka at
gauti pusės milijono litų iš 
kito sportininkų rėmėjo Vladi
miro Romanovo, nors tokia 
suma 2000 m. sausio 20 d. 

.buvcl patvirtinta dvišale sutar
timi. Pagal ją Š. Kalmano- 
vičius įsipareigojo neprieš
tarauti, kad „Kaunft” futbolo 
beisbolo klubo (FBK) rėmimą, 
o kartu ir galimas pajamas 
perimtų V. Romanovas. Š. 
Kalmanovičiui už pasitrau
kimą buvo pažadėta 125,000 
dol. kompensacija. Tačiau V. 
Ro/nanovas atsisakė pripa
žinti skolą aiškindamas tuo, 
jog Š. Kalmanovičius neįvykdė 
daugelio sutarties sąlygų. 
Kauno apygardos teismas pri
teisė Š. Kalmanovičiui iš V. 
Romanovo 500,000 litų ieški
nį. V. Romanovas tokį teismo 
sprendimą apskundė Apelia
ciniam teismui. (Elta)

ne žydų tautybės asmenų pa
raiškas dėl turto praradimo, 
išskyrus paraiškas dėl draudi
mo, kurias nagrinėja Tarptau
tinė komisija dėl holokausto 
eros draudimo paraiškų.

Kompensacijas gali gauti 
asmenys, kurie prarado turtą 
nacionalsocialistų valdymo 
laikotarpiu, tiesiogiai dalyvau
jant Vokietijos įmonėms, nes 
buvo persekiojami dėl savo 
rasės, politinių įsitikinimų, ti
kėjimo ar ideologijos, be to 
anksčiau negalėjo dalyvauti 
Vokietijos vyriausybės kom
pensacijų ar restitucijos prog
ramose. Taip pat kompensaci
jas galės gauti asmenys, kurie 
nebuvo persekiojami, tačiau 
taip pat prarado turtą per na
cių erą, tiesiogiai dalyvaujant 
Vokietijos įmonėms.

Abiejų grupių kompensaci
joms yra skirta 200 mln. Vo
kietijos .markių (maždaug 370 
mln. litų). Nukentėjusių dėl 
nacių nusikaltimų asmenų 
įpėdiniai taip pat gali gauti 
kompensacijas.

Religinės bendruomenės ir 
organizacijos taip pat gali 
kreiptis dėl žalos atlyginimo.

Taip pat pratęstas paraiškų 
kompensacijoms gauti padavi
mo terminas pagal Šveicarijos 
bankų programą. Paraiškas 
galima paduoti iki šių metų 
gruodžio 31 d. Iš Kompensaci
jų fondo, kurį sudaro 1.25 
mlrd. JAV dol., bus kompen
suojama už holokausto aukų 
turėtus indėlius Šveicarijos 
bankuose. Iš jo bus mokamos 
kompensacijos sunkiuosius 
darbus dirbusiems asmenims 
bei kitokioms nacionalsocia
listų režimo aukoms.

* Besibaigiant javapjūtei,
planuojama, kad šįmet Lie
tuvoje bus prikulta apie 2.4- 
2.5 mln. tonų grūdų — 10 
proc. mažiau nei pernai. Ne
paisant to, ir šiemet dalį 
grūdų derliaus teks eksportuo
ti patiriant nemažus nuosto
lius. (LR, Elta)

* Didžiausią automatinių 
degalinių tinklą Lietuvoje 
valdanti bendrovė „Nešte Lie
tuva” nuo ateinančios savaitės 
pradžios pradeda prekybą 
nauju benzinu — „Futura 95 
Euro”, atitinkančiu Europos 
Sąjungos reikalavimus. (VŽ, 
Elta)

* Valstybinio vizito į Ai
riją Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus atskrido eu
ropietiškų reikalavimų neati
tinkančiu lėktuvu, todėl teks 
mokėti baudą. Į Dubliną prezi
dento vadovaujama delegacija 
atskrido rusų gamybos „Lie
tuvos avialinijų” orlaiviu „Jak- 
42”. ES valstybių oro uostuose 
jis nebeįleidžiamas dėl suke
liamo didelio triukšmo. (KD, 
Elta)

* Bendrovė „Lietuvos
avialinijos” (LAL), atsaky
dama į „Kauno dienos” straip
snį, tvirtina, kad prezidentas 
Valdas Adamkus su jį lydinčia 
delegacija į Airiją skrido euro- 
pietiškus reikalavimus atitin
kančiu lėktuvu. LAL neturėjo 
galimybių delegacijai skirti 
paprastai tokiam tikslui nau
dojamų „Boeing-737”, nes visi 
jie užimti skrydžiuose. LAL 
teigimu, „Jak-42” atitinka vi
sus galiojančius Europos Są
jungos triukšmingumo ir eko
loginius reikalavimus, todėl 
jam netaikomi jokie apriboji
mai skrydžiams į Europos val
stybes. Civilinės aviacijos ad
ministracija šiam lėktuvui su
teikė „Tinkamumo skraidyti” 
pažymėjimą, be to, jame įreng
tas modernus navigacinis 
kompiuteris ir visa kita įran
ga, atitinkanti griežtus ES 
reikalavimus. <bns>

* Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos (ETPA) 
nariai, ESBO misijos sudėtyje 
stebėję rugsėjį vykusius Bal
tarusijos prezidento rinki
mus, paragino neizoliuoti Bal
tarusijos , nors pripažino, kad 
rinkimai neatitiko ET reikala
vimų. Baltarusįjos prezidento 
rinkimus stebėjo devyni ET 
PA atstovai, tarp kurių buvo 
ir Lietuvos Seimo narys ir Sei
mo delegacijos ETPA narys so
cialliberalas Vaclovas Stanke
vičius. „Aš manau, kad mūsų 
Asamblėjai atėjo laikas atverti 
duris mūsų kolegoms iš Bal
tarusijos vienu ar kitu būdu, 
bet reguliariu pagrindu, nes 
tik tiesioginiai kontaktai su 
baltarusiais leis mums įtakoti 
procesus šioje šalyje”, tei
gė Lietuvos parlamentaras.

* Bendrovė „Lukoil Bal
tija” svarsto galimybę fi
nansiškai remti bankroto iš
tiktą „Lietuvos kuro” bendro
vę, kurią prieš porą mii ’ > i- 
vatizavo Olandijos įmonė 
„Kopcke International Hol
dings”. * (LR, Elta)

Jerevanas. Popiežius Jonas Paulius II antradienį 3 dienų vizi
to atvyko į Armėniją, kurioje Katalikų Bažnyčios popiežius lanko
si pirmą kartą istorijoje. Oro uoste Joną Paulių II pasveikino 
Armėnijos prezidentas Robert Kočarian ir katolikosas Karekin II, 
Armėnų Grigaliaus Bažnyčios galva. Popiežius dalyvaus minint 
1700-ąsias krikščionybės paskelbimo valstybine Armėnijos religija 
metines. Armėnija yra pirmoji pasaulio valstybė, paskelbusi krikš
čionybę oficialia religija.

Vašingtonas. JAV tyrėjai pirmadienį atkreipė ypatingą dėmesį 
į nedidelę sulaikytų įtariamųjų grupę, siejamą su rugsėjo ll-osios 
savižudžių atakomis New Yorke bei Vašingtone, o teisingumo mi
nistras John Ashcroft patvirtino, kad vienas įtariamasis anksčiau 
domėjosi, kaip valdyti trąšų barstymo lėktuvą ir galbūt rengėsi 
cheminei atakai. Teisėsaugos pareigūnai mano, kad asmuo, kuris 
suderino keleivinių lėktuvų pagrobėjų atakas, vis dar yra laisvėje. 
Jų nuomone, jis tikriausiai priklauso „al-Qaeda” tinklui, kuriam 
vadovauja Afganistane gyvenantis Saudi Arabijos disidentas Osa
ma bin Laden. Kelis mėnesius prieš atakas liudininkai dviejose 
valstijose matė, kaip pas įtariamus pagrobėjus, kurių amžius buvo 
21-40 metų, lankėsi vyresnis vyras žilstančiais plaukais. J. Ash
croft sakė, kad JAV pareigūnai jau areštavo arba sulaikė 353 žmo
nes, dar norima apklausti kitus 392 žmones, kurie tebėra laisvėje 
ir kurie, pareigūnų manymu, gali turėti tyrimui padėsiančios in
formacijos. Pasak ministro, FBI baiminasi, kad JAV gali būti ren
giami nauji išpuoliai panaudojant trąšų barstymo lėktuvus. Gali
mi taikiniai, vieta ir laikas kol kas nenustatyti, todėl užkardymo 
priemonių imamasi visoje Amerikoje. J. Ashcroft pridūrė, kad ne
seniai sulaikyto vieno įtariamojo apklausos metu buvo nustatyta, 
jog numanomi teroristai turi daug informacijos apie žemės ūkio 
lėktuvų ir pesticidų naudojimą.

Rijad. Saudi Arabija antradienį paskelbė nutraukusi diplomati
nius santykius su Talibano režimu, valdančiu Afganistaną.

Islamabadas. Pakistanas antradienį liko vienintelė pasaulio 
valstybė, pripažįstanti Talibano režimą Afganistane, tačiau Isla- 
mabado pareigūnai tvirtino, kad santykių su Kabulu nutraukti 
negalvojama,, nors Pakistanas ir atšaukė visus savo ambasados 
Kabule darbuotojus.

Maskva. „Siūlau visiems neteisėtų ginkluotų formuočių daly
viams ir tiems, kurie save vadina politikos veikėjais, nedelsiant 
nutraukti visus ryšius su tarptautiniais teroristais bei jų organi
zacijomis”, pirmadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimir Pu
tin. Jis pasiūlė čečėnų kovotojams j,per 72 valandas susisiekti su 
federalinių valdžios institucijų atstovais ir apsvarstyti šių netei
sėtų ginkluotų formuočių nusiginklavimo tvarką bei tvarką, kuria 
jie gali sugrįžti į taikų gyvenimą Čečėnijoje”.

Groznas. Čečėnų sukilėlių prezidentas Aslan Maschadov antra
dienį atmetė Rusijos prezidento Vladimir Putin raginimą sudėti 
ginklus prieš galimas taikos derybas, kuriose būtų sprendžiamas 
dvejus metus trunkantis Čečėnijos konfliktas. „Putino praneši
mas, pasirodęs prieš pat antrąsias Rusijos operacijų Čečėnijoje 
metines, rodo rusų kariuomenės nesėkmę ir Rusijos valdžios nesu
gebėjimą rasti sprendimą”, sakė A. Maschadov. Jo manymu, V. 
Putin savo pareiškimu paprasčiausiai siekia „pasipelnyti iš tra
giškų įvykių JAV, kad Vakarai nekritikuotų barbariškų rusų ka
riuomenės veiksmų” Čečėnijoje. Čečėnijos politinė ir karinė vado
vybė „atsakys veiksmais, o ne žodžiais", pridūrė jis.

Paryžius. Prancūzija įšaldė 28 mln. frankų (15.6 mln. litų), ku
rie, manoma, priklauso Afganistano Talibanui ir Saudi Arabijos 
disidentui Osama bin-Laden. Pasak Užsienio reikalų ministerijos 
atstovo spaudai Bemard Valero, keliuose bankuose saugotas 
„įtartinas” lėšas buvo nurodyta įšaldyti remiantis Jungtinių Tau
tų (JT) Saugumo Tarybos nutarimais.

Skopjė. Tarptautinės NATO pajėgos Makedonijoje sėkmingai 
įvykdė operaciją „Essential Harvest”, antradienį pareiškė NATO 
generalinis sekretorius George Robertson, pridurdamas, kad ope
racijos metu iš etninių albanų maištininkų surinkta daugiau gink
lų nei buvo planuota. Albanų maištininkai iš viso deklaravo 3,300 
ginklų, kuriuos NATO kariai ketino surinkti iki rugsėjo 26 d. Pa
gal rugpjūčio 13 d. pasirašytą Vakarų remiamą taikos planą Skop
jė sutiko, kad Makedonijoje būtų dislokuota daugiau kaip 4,500 
NATO karių Nacionalinės išvadavimo armijos ginklams surinkti. 
Po rugsėjo 26 d. turėtų prasidėti NATO pąjėgų pasitraukimas iš 
Makedonijos.

Kijevas. Ūkrainos valstybinio saugumo ir gynybos taryba pra
nešė, kad, reaguojant į Vašingtono prašymą, buvo nuspręsta, 
esant reikalui, leisti JAV pasinaudot Ukrainos oro erdve. Tačiau 
šis leidimas taikytinas tik kariniams transporto lėktuvams. Ame
rika patikino, kad kariniai transporto lėktuvai negabens branduo
linių, cheminių, biologinių šaudmenų ir jų komponentų. Oro „ko
ridorius” JAV karinėms oro pajėgoms jau atidarė Lenkija.’Vengri- 
ja, Rumunija, Slovakija, Turkįja, Kirgizija.

Roma. Rusija „turi labai daug aiškių idėjų dėl dabartinės kri
zės”, kurią sukėlė teroro aktai Jungtinėse Valstijose, ir nori „būti 
visiškai įtraukta” į pastangas ją įveikti, pareiškė NATO generali
nis sekretorius George Robertson interviu Italijos laikraščiui „La 
Repubblica”. „Prieš dvi savaites niekas negalėjo įsivaizduoti, kad 
saugumo samprata pasaulyje taip smarkiai pasikeis. Šiandien at
sirado šalutinis efektas: NATO ir Rusija suartėjo kur kas daugiau 
nei atrodo. Bendras Rusijos ir NATO pareiškimas, priimtas po te
roro aktų, dar prieš dvejus metus buvo neįmanomas”, sakė jis.

Londonas. Pastaraisiais me- ..........
tais slaptose Osama bin Laden 
stovyklose, esančiose talibų 
kontroliuojamoje Afganistano 
teritorijoje, buvo parengti apie 
11,000 teroristų, pranešė Lon
dono laikraštis „The Guardian”.

KALENDORIUS
Rugsėjo 26 d.: Gražina, Justina 

(Justė), Kipras, Kosmas, Vydenis.
Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincentas Pau- 

lietis; Adalbertas, Damijonas, Dany- 
lė, Daugilė, Kęsgailė, Kovaldas.
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SUSIPAŽINKIME SU FIL. JONU 
KRONKAIČIU

Jonas Kronkaitis

Į Čikagą atvyksta svečias iš 
Vilniaus. Tai Lietuvos kariuo
menės vadas generolas mąjo
ras Jonas Kronkaitis. Mums 
jis svarbus ir tuo, kad yra 
išėjęs skautybės mokyklą: į jū
rų skautų valtį įstojo New Ha- 
ven Connecticut valstijoje, At
lanto pakrantėje. Ten jis pa
tyrė praktinį skautavimą, sto
vyklavo » daugelyje skautų 
stovyklų, įgijo draugų, kurie ir 
šiandien prisimena gražiai 
praleistas jaunystės dienas 
skautų gretose. Gimė jis'isto
rinėse Širvintose, buvusių 
kovų laukuose.

Pradėjęs studijas Connecti- 
•eut universitete, įstojo Hart
forde į studentų skautų Korp! 
VYTIS, 1959 metais baigė uni
versitetą ir buvo pakeltas į fi
listerių skautų eiles. Pradėjo 
karininko tarnybą JAV ka
riuomenėje ir joje sėkmingai

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS
Visi Akademinio Skautų są

jūdžio nariai kviečiami daly
vauti Akivaizdiniame suvažia
vime š.m. lapkričio mėn. 2-4 d. 
vyksiančiame Las Vegas, Ne- 
vada, Luxor viešbutyje. Ta pa
čia proga, ruošime mūsų tra
dicinę Metinę šventę. Kviečia
mi visi A.S.S. nariai ir kandi
datai, užsimokėję 2001 m. 
ASS nario mokestį, kartu su 
jų šeimos nariais, tačiau tik 
ASS nariai galės dalyvauti 
pačiame suvažiavime.

Suvažiavimo tvarka:
Penkt., lapkričio 2 d.: —

Suvažiuojam. Registracija ir 
priėmimas visų atvykstančių 
bus „Hospitality Suite”, vieš
butyje.

Šešt., lapkričio 3 d.: — 
Registracija ir Suvažiavimo 
pradžia, rytą ir dienos metu.

Suvažiavimas spręs įvairius 
Sąjūdžio reikalus:

Filisterių skautų sąjungos 
Struktūra ir jos Centro valdy
bos padėtis;

A.S.D. ir Korp! Vytis padė
tis;

Sąjūdžio veiklos planas 2002 
metams;

Pasiruošimas 2003 m. Jubi
liejinei stovyklai;

Vienetų sueigos ir bendra 
sueiga.

Suvažiavimo programoje nu
matyta ir diskusija: „Gyveni
mo prasmės ieškojimas be
prasmiškumo mieste”.

ištarnavo 27 metus, pasiekęs 
pulkininko laipsnį.

Atrodo, kad duotas skauto 
įžodis tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui lydėjo fil. Joną 
Kronkaitį visą laiką. Kai Tė
vynėje pradėjo brėkšti laisvės 
rytas, 1989 m. su keliais lietu
viais karininkais (jų tarpe 
skautais Korp! VYTIS filiste
riu pulk. Algiu Garsiu ir pulk. 
Kilikausku) įkūrė Baltijos ins
titutą. Jų tikslas buvo palai
kyti ryšius su Baltijos kraštais 
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos), 
kuriuose jau vyko išsilaisvini
mo nuo okupanto judėjimas. 
Reikėjo planuoti ir kurti gyny
bos pąjėgas. Buvo pasiekta 
gražių pirminių rezultatų. 
1997 metais grįžo į Lietuvą ir 
buvo paskirtas Krašto Apsau
gos ministru. Pradėjo labai 
svarbias kariuomenės refor
mas, kurios užtikrino Lietuvos 
kariuomenės sėkmę. Europos 
vakarai pradėjo pasitikėti Lie
tuvos kariuomene. 1999 me
tais jis paskiriamas Lietuvos 
kariuomenės vadu ir tas pa
reigas sėkmingai vykdo. Lie
tuva gali didžiuotis ir pasiti
kėti gerai tvarkoma kariuo
mene ir jos vadu.

Ir dabar Lietuvos kariuome
nės vadas kartais dalyvauja 
akademikų skautų renginiuo
se. Sveikiname ir džiaugiamės 
matydami brangųjį svečią Či
kagoje. Širdingai linkime jam 
sėkmės ir ištvermės. Ad melio- 
rem!

Vyt. Mikūnas

Vakare, Metinė Šventė su 
vakariene ir programa.

Sekm., lapkričio 4 d.: —
Pusryčiai ir Suvažiavimo už
darymas.

Registracija: —
Suvažiavimas ir metinė Šven
tė:

Kaina: 95 dol. asmeniui už 
Metine šventę ir sekmadienio 
pusryčius. Registracijos forma 
randama internete:

www. skautai. com
Jeigu neprieinate prie inter

neto, siųskite pavardę su mo
kesčiu. Viskas turi būti prista
tyta su mokesčiu ASS Vadijos 
iždininkui fil. Leopoldui Von- 
Braun, 7300 S. Albany, Chica
go, IL 60629, prieš š.m. spalio 
mėn. 10 d.

Viešbutis:
Asmeniškai skambinti Lu- 

xor Hotel Reservations 800- 
288-1000 prašant Lithuanians 
Scouts Association kambario. 
Kaina yra 139 dol. — diena 
dviejų asmenų kambariui. 
Kambariai turi būti užsakyti 
iki š.m. spalio 10 d.

Nario mokestis:
Nario mokestis turi būti su

mokėtas iš anksto arba kartu 
su registracija.

Visi ASS nariai ir jų šeimos 
nariai yra nuoširdžiai kviečia
mi ir laukiami.

Ad meliorem!
Akademinio Skautų

sąjūdžio vadija

Detroito ir Clevelando jaunų skautiškų šeimų stovyklos „Žirgeliai" Dainavoje jauniausi stovyklautojai. Iš k. — 
Erikas Anužis, Marius Anužis, Kovas Kijauskas, Andrius Lukasiewicz ir Izabelė Rubinski.
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SKAUTIŠKOJI VEIKLA 
LSS RAJONUOSE

(Pranešimai iš 2001.04.21 
Lemonte vykusio LSS Tarybos 
akivaizdinio suvažiavimo).

ATLANTO RAJONE

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautai ir skautės šįmet šven
čia 50 metų veiklos jubiliejų. 
Praėjusį rudenį paskelbiau 
konkursą nupiešti Jubiliejinių 
metų ženklą ir sugalvoti ati
tinkamą šūkį. Per rajono Šv. 
Jurgio šventės iškylą, bus pa
skelbta laimėtojas ar laimėto
ja ir įteikta 100 dol. premija.

Jubiliejaus proga esame pa
siryžę finansuoti ir užpildyti 
vieną „Skautų aido” laidą su 
rąjono veiklos aprašymais ir 
nuotraukomis. Iškilmingas ju
biliejaus minėjimas bus šių 
metų lapkričio 18 d., į kurį 
kviečiu visus ir visas, kas tik 
galite, atvykti.

Ramiojo Vandenyno rajone 
veikia brolių „Kalniškių” tun
tas, sesių „Palangos” tuntas, 
vyr. skaučių „Kunigaikštienės 
Gražinos” būrelis, mišri 
„Skautininkų ramovė” ir Aka
deminis Skautų sąjūdis, susi
dedantis iš Filisterių skyriaus, 
Korp! Vytis ir Akademikių 
skaučių draugovės. Sąrašuose 
rajonas turi daugiau negu 300 
narių, bet aktyviai dalyvauja 
ir registruojasi maždaug tik 
pusė jų.

Rajono globoje yra ir LSS 
stovyklavietė „Rambynas”, ku
ris yra maždaug 100 mylių 
nuo Los Angeles, San Bernar
dino kalnuose. Specialus sto
vyklavietės komitetas rūpina
si jos ūkiniais reikalais ir, ga
lime džiaugtis, kad šiuo metu 
skolų neturime.

Praėjusią vasarą „Palangos” 
tunte pradėjo veikti liepsnelių 
ir giliukų būrelis. Jauni tėvai 
su savo atžalynu grįžta į ak
tyvų skautavimą ir teikia vil
tį, kad nepritrūksime paukš
tyčių ir vilkiukų. Į mūsų gre
tas jungiasi ir neseniai iš Lie
tuvos atvykę. Jų ypač geras 
lietuvių kalbos mokėjimas 
mums yra labai naudingas.

Turime 8 veiklias prityru
sias skautes, kurios jau visi 
metai eina nustatytą prog
ramą ir tikisi šią vasarą duoti 
vyr. skaučių įžodį. Vadovai vis 
ragina lankiusius „Gintaro”- 
„Ąžuolo” mokyklą, baigti už
duotus darbus. Kalėdų proga 
skautai ir skautės surinko di
delį kiekį rūbų ir kitokių gėry
bių ir juos pasiuntė Šiaulių 
miesto Vaikų globos namams.

Kai siunčiame skautes į 
„Gintaro” mokyklą, „Kun. 
Gražinos” būrelis jas remia 
piniginėmis dovanomis. Graži- 
nietės nuo pat Lietuvos lais
vės atgavimo palaiko ryšį su 
Marijampolės krašto skautė
mis, užsako joms „Skautų

aidą” ir prisideda prie jų sto
vyklavimo išlaidų padengimo. 
Šis būrelis kasmet suruošia 
kultūrinio arba informacinio 
pobūdžio renginius visuome
nei. Paskutinis renginys buvo 
„Kaip būti pasiruošusiam 
žemės drebėjimui” kas mums 
Los Angeles yra labai aktualu.

ASS rudenį suruošė kultūri
nį vakarą visuomenei — tai 
buvo Aušros Liutkutės dainų 
rečitalis. Ši solistė pernai Vil
niuje laimėjo Vydūno fondo — 
Vincės Jonuškaitės Zaunienės 
vardo konkursą. Jaunieji 
akademikai aktyviai dalyvau
ja visuose rajono renginiuose 
ir vadovauja tuntų vienetams.

Metinė tuntų veikla vyksta 
per sueigas Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Esame dė
kingi klebonui prel. Algirdui 
Olšauskui ir kun. Stanislovui 
Anužiui už visokeriopą mūsų 
veiklos rėmimą. Tradicinės ra
jono šventės yra Kaziuko mu
gė, Tarptautinė Skautų suei
ga, Šv. Jurgio šventės iškyla, 
rudens iškilminga sueiga ir 
svarbiausia — vasaros stovyk
la „Rambyne”.

Šią vasarą stovyklausime 
nuo birželio 27-tos iki liepos 8- 
tos dienos. Visada laukiame 
stovyklautojų, svečių ar vado
vų iš toliau.

Lieku vis budėdama, 
v.s. Birutė Prasauskienė

RVR vadė

KANADOS RAJONE

Rajono skautai veikia Ha
miltone, Montrealyje, Toronte.

Hamiltono mišrus „Širvin- ' 
tos/Nemuno” tuntas turi maž
daug 12 narių. Šalia tunto vei
kia „Šatrijos Raganos” skauti
ninkių būrelis (turįs maždaug 
14 sesių).

Montrealio mišrus „Nerin- 
gos/Geležinio Vilko” tuntas 
veikia bendrai. Yra maždaug 
30 narių.

Toronte „Šatrijos” tuntas tu
ri 131 sesę, 15 vadovių, 9 glo
bėjas. „Rambyno” tuntas turi 
73 brolius, 11 vadovų, 5 glo
bėjus. Scouts Canada vedė 
tuntų vadovams skautybės 
lavinimo kursus: (1) vadovavi
mo (Wood Badge), (2) Pirmos 
pagalbos — St. John’s Ambu- 
lance. Tuntai turi tėvų komi
tetą. Šalia tuntų Veikia skau
tininkių ramovė (23 registruo
tos narės) ir skautininkų ra
movė (14 registruotų narių). 
Toronte taip pat veikia Aka
deminio Skautų Sąjūdžio sky
rius.

Rajonui priklauso stovykla
vietė „Romuva”. Ja rūpinasi, 
prižiūri ir administruoja „Ro
muva Incorporated” valdyba ir 
nariai. Rąjono stovykla vyksta 
kas vasarą rugpjūčio pradžioje 
(dvi savaites). Stovyklauti at

vyksta sesės ir broliai iš To
ronto, Hamiltono, Montrealio 
ir Rochesterio. Dažnai atvyks
ta jauni vadovai, sesės ir bro
liai iš Čikagos, Bostono, Det
roito ir Los Angeles. Šiais 
metais vyko „Gintaro”/,.Ąžuo
lo” kursai (savaitę prieš rajono 
stovyklą) ir ASS narių (sto
vyklavo tuo pačiu laiku kaip 
rajono stovykla). Kitais metais 
(2002) rajono stovykloje švę
sime „Romuvos” įsigijimo 40 
metų sukaktį.

Rajono vadija: LSS, LSB, 
ASS atstovai, tuntininkai ir 
rajono vadė.

Budžiu!
v.s. fil. Rūta Žilinskienė

Kanados rajono vadė

ARTĖJA VYDŪNO FONDO 
AUKSINIS JUBILIEJUS

Ar galvojo Vydūno fondo 
steigėjai, kad teks švęsti auk
sinį jubiliejų? Ši sukaktis jau 
artėja ir42002 metų vasario 
mėn. 24 d. jis bus pažymėtas 
iškilmingu pobūviu Jaunimo 
centre, Čikagoje. Šventės ren
gimo darbams vadovauja fil. 
Jūratė Variakojienė ir talki
ninkai. Meninėje programoje 
jau sutiko dalyvauti „Daina
vos” vyrų oktetas, vadovauja
mas Dariaus Polikaičio. Jų at
liekamos gražios lietuviškos 
dainos linksmins minėjimo da
lyvius, kurių laukiama gau
saus atsilankymo. Visi kvie
čiami dieną skirti Vydūno fon
do 50 metų sukakčiai paminė
ti.

PRAŠO SKAUTIŠKŲ 
KNYGŲ

Donatas Bagdonas, Lietuvos 
skautijos Vilniaus krašto 
„Skaisčio” tunto ' tuntininko 
pavaduotojas, kreipiasi į bro
lius ir seses Amerikoje, prašy
damas įvairios skautiškos lite
ratūros, ypač skautamokslio 
leidinių, kurių labai stokoja
ma Lietuvoje. Galintieji tokias 
knygas padovanoti, prašomi 
jas atnešti į „Draugo” redak
ciją ir palikti pas „Skautybės 
Kelio” redaktorę j.v.s. Ireną 
Regienę, arba patys pasiųsti 
jas broliui Bagdonui į Vilniaus 
Skautų centrą, Antano Smeto
nos g-vė 8-1, LT 2001 Vilnius, 
Lithuania.

Tradicinė jūros skautų ir 
skaučių „Puota jūros dug
ne” vyks šeštadienį, spalio 27 
d., Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salėje. Dalyvių 
registraciją vykdo j.s. fil. Tai- 
yda Chiapetta, tel. 708-839- 
4438. Pradėsime 6:30 v.v. pa
sisvečiavimu. 7 v.v. bus pa
tiekti puikūs pietūs, paskui 
trumpa programa, muzika, 
dainos ir šokiai. Visi kvie
čiami į šią nuotaikingą jau 
daugelį metų rengiamą puotą.

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

KAUNO
TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

DĖKINGAS UŽ PARAMĄ

ASS fil. prof. Igno Končiaus 
vardo fizikos laboratorijos 
įrengimo pastan^ems Kauno 
Technologijos universitete 
ASS Vydūno fondas suteikė 
5,000 dol. paramą. Šią para
mą vertindama Universiteto 
vadovybė rašo:

„Širdingai dėkojame už Vy
dūno fondo penkių tūkstančių 
(5,000) JAV dolerių paramą. 
Šie pinigai bus panaudoti 
įrengiant garbaus fiziko Lietu
vos patrioto prof. Igno Kon
čiaus fizikos laboratoriją. Šios 
laboratorijos įrengimas ne tik
tai įamžins prof. Igno Kon
čiaus vardą, bet ir sudarys ge
resnes sąlygas Lietuvos stu
dentijai įsisavinti mokslo ži
nias. Dėkojame už Jūsų rū
pestį paraginti kitus prisidėti 
prie šio projekto įgyvendini
mo. Tikimės, kad Jūsų pa
stangos bus sėkmingos ir pa
dės mums gauti trūkstamas 
lėšas.

Šiuo metu iš laboratorijos 
įrengimui reikalingų 155,000 
Lt turime sukaupę 120,000 Lt. 
Tikimės laboratoriją įrengti 
iki kitų metų pavasario.

Sėkmės Jūsų prasminguose 
darbuose”.

Laišką pasirašė: prof. R. 
Bansevičius, Rektorius, 
prof. V. Pekarskas, Funda
mentaliųjų mokslų fakulteto 
dekanas, prof. J. Dudonis, 
Fizikos katedros vedėjas.

„LITUANICOS” TUNTO 
SUEIGA

Čikagos ir apylinkių „Litua
nicos” skautų tunto sueiga šį 
sekmadienį, lapkričio 30 d., 
vyks PLC, Lemonte, tokia 
tvarka:

9 vai. ryte šv. Mišios Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. 
Mišių intencija —.„Lituanicos” 
tunto šeima. Prisiminsime mi
rusius tunto narius. Mišias 
aukos kun. Algis Paliokas. Į 
bažnyčią įžygiuosime organi
zuotai su tunto vėliava. (Pilna 
išeiginė uniforma privaloma).

Po Mišių iškilminga tunto 
sueiga PLC Lietuvių fondo sa
lėje. Po sueigos — kava, už
kandžiai ir pabendravimas.

Tėveliai ir svečiai kviečiami 
ir laukiami. Ypač laukiami 
visi buvę tuntininkai, vienetų 
vadovai ir „atsargon” išėję bro
liai skautai.

Tunto vadovybė

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815 -744-8230 
www.centeriorsurgflryandbreasthealth.com

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
• Chicago, IL 60652 
Kab. tel. 773-471-3300

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

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

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 et Ava. (219) 947-5279
Hobart, IN 40342 Fax (219) 947-0236

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
^^^ValandMgagaljBusitarimą^^^

ARAS ŽLIOBA, M.D~

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Rugsėjo 30 d. — „Lituani
cos” skautų tunto iškilminga 
sueiga PLC, Lemonte.

Spalio 20 d. — „Sietuvos “ 
skautininkių ir vyr. skaučių 
dr-vės sueiga 2 vai.p.p. PLC 
posėdžių kmb., Lemonte.

Spalio 27 d. — Tradicinė 
jūrų skautų ir skaučių „Puota 
jūros dugne” 6:30 v.v, Pasau
lio Lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje.

http://www.centeriorsurgflryandbreasthealth.com


KAI ŠMEIŽIAMA LIETUVOS 
KARIUOMENĖ

Dėl ,,Lietuvos ryto”
2001.09.07, Nr 209, išspaus
dinto žurnalisto Donato Stra
vinsko straipsnio „Po paradi
niu munduru - savivalė ir te
roras”.

Lietuvos Respublikos Visuo
menės informavimo įstatymo 
15 str. rašoma:” (...) kiekvie
nas juridinis asmuo, kurio 
teisėtiems interesams, ypač 
reputacijai, pakenkė tikrovės 
neatitinkanti, netiksli ar ša
liška informacija, turi teisę 
atsakyti, paneigdamas tikro
vės neatitinkančią informa
ciją, ar patikslindamas pa
skelbtą informaciją, arba pa
reikalauti, kad viešosios infor
macijos rengėjas ir platinto
jas paneigtų tikrovės neati
tinkančią informaciją šio įs
tatymo 45 str. nustatyta tvar
ka”.

Žurnalisto D. Stravinsko 
straipsnyje „Po paradiniu 
munduru — savivalė ir tero
ras” rašoma: „Vilniuje, Lietu
vos muzikos akademijoje, re
žisūrą dabar studijuojantis A. 
Naraškevičius » privalomąją 
karinę tarnybą kariuomenėje 
baigė šią vasarą”. Iš tikrųjų 
buvęs eilinis A. Naraškevi
čius į Lietuvos kariuomenę 
buvo pašauktas 1999 m. ba
landžio 19 d. Baigęs pradinį 
kario kursą Mokomajame 
pulke, 1999 m. liepos 1 d. per
keltas tolimesnei tarnybai į 
Tauragės MPB. Karinę tarny
bą baigė 2000 m. gegužės 2 d. 
Tarnybos laikas buvo pratęs
tas, kadangi tarnybos metu 
Tauragės LDK Kęstučio MPB 
eilinis A. Naraškevičius 13 
parų praleido areštinėje už 
drausmės pažeidimus. Vado
vaujantis Karo prievolės įs
tatymo 17 str., tarnybos laikas 
praleistas areštinėje yra neį
skaitomas.

Reikalaujame paneigti A. 
Naraškevičiaus teiginį, kad 
jis buvo nubaustas 10 parų 
arešto, kadangi nešovė į kitą 
kareivį ar buože neperskėlė 
jam galvos. Vietoje jo privalo
te išspausdinti tikslią infor
maciją, kad pagal LDK Kęs
tučio MPB 3-os pėstininkų 
kuopos kuopininko praneši
mą A. Naraškevičius buvo 
baustas 5 parų pataisos areš
tu už Kariuomenės drausmės 
statuto (KDS) 72 str. pažeidi
mą, t. y. buvo neblaivus tar
nybos metu. Tris paras patai
sos arešto gavo už KDS 93 
str. pažeidimą — melagingo 
paaiškinimo davimas. Penkių 
parų areštas buvo skirtas už 
KDS 84 str. pažeidimą — ko
vinio budėjimo taisyklių pa
žeidimas.

Reikalaujame paneigti atvi
ro laiško citatą: „Tuo tarpu 
beraščiai, žinodami, kad po

kariuomenės jų laukia nedar
bas, lieka ir tampa skyrių, 
būrių ar netgi kuopų vadais”. 
Vietoje jos privalote išspaus
dinti, kad 1999 m. spalio 20 d. 
Nr. 1168 KAM ministro įsa
kymu į Lietuvos kariuomenę 
liktiniais į karo tarnybą ne
priimami karinę prievolę at
likę kareiviai, neturintys vi
durinio išsilavinimo. Po to jie 
siunčiami į Puskarininkių 
mokyklą. Puskarininkių mo
kyklos programa atitinka 
tarptautinius karinio rengimo 
reikalavimus. Ar „Lietuvos 
ryto” žurnalistas mano, kad 
Lietuvos mokyklos ruošia be
raščius ir yra nemokšiškumo 
šaltinis?

Toliau žurnalistas rašo: 
„Pažinęs armijoje įsišakniju
sią netvarką, pamatęs karei
vių žeminimą, vadų nemok
šiškumą, A. Naraškevičius 
nusprendė kreiptis į aukš
čiausius šalies vadus”. Galime 
tik apgailestauti, kad „pilie
tinis sąmoningumas” nepa
skatino A. Naraškevičiaus 
kreiptis į Krašto Apsaugos 
ministerįjos Generalinę ins
pekciją, bent jau tuojau po 
tarnybos baigimo, t. y. prieš 
metus, pateikiant konkrečius 
karinės drausmės ir taisyk
lių pažeidimus, už kuriuos 
būtų nubausti kalti asmenys. 
A. Naraškevičiaus laiško Ge
neralinėje inspekcijoje nėra ir 
nebuvo. Tačiau žurnalistas 
parašė aukščiau cituotą sa
kinį, kaip apibendrinimą apie 
tvarką visoje kariuomenėje, 
nepateikdamas jokių konkre
čių faktų. Tai yra Lietuvos ka
riuomenės šmeižtas, garbin
gai tarnaujančių karininkų 
įžeidimas ir visuomenės klai
dinimas. Reikalaujame pa
neigti šį teiginį ir atsiprašyti 
kariuomenėje tarnaujančių 
dorų Lietuvos piliečių už to
kius abstrakčius ir nepagrįs
tus kaltinimus arba pateikti 
konkrečius faktus, asmenų 
pavardes, kurie minėtą teiginį 
patvirtintų ir įrodytų.

Žurnalistas D. Stravinskas 
cituoja buvusio kario laišką: 
„Visos kuopos vardu dėkoju 
jums už pažadus...” Reikalau
jame pateikti arba bent įvar
dinti dokumentą, kuris įga
liojo A. Naraškevičių kreiptis 
į Kariuomenės vadą visos 
kuopos vardu. Kokia tai kuo
pa ir kada ji tarnavo Taura
gės MPB ar Lietuvos kariuo
menėje?

Reikalaujame pateikti
konkrečius pavyzdžius, kurie 
įrodytų žurnalisto užrašytą 
sakinį .... tarnyboje išmoksta
ma trįjų dalykų: niekada ne
siskųsti, niekada nesakyti sa
vo nuomonės ir, patekus į kri
tinę situaciją, stoti stipresnio

Nuotr.: Mindaugo karūnavimo — Valstybės dieną — po vėliavų pakėlimo iškilminga kariuomenės eisena Vil
niuje žygiuoja iš S. Daukanto į Nepriklausomybės aikštę. (Eltai

pusėn” arba jį paneigti.
Prašome viešai paaiškinti 

„Lietuvos ryto” skaitytojams, 
ar žurnalistas domėjosi, kas 
yra atviro laiško autorius, 
koks jis buvo karys, kaip jį 
vertina su juo tarnavę karei
viai. Žurnalistas cituoja auto
riaus žodžius: „Tuščios pamo
kos, tuščios pratybos, kuriose 
niekada neišmokdavai nieko 
naujo”. Reikalaujame iš
spausdinti A. Naraškevičiaus 
bazinio kario kurso vertini
mų rezultatus, kuriuos pa
teikė Mokomojo pulko vado
vybė (šį karinį vienetą A. Na
raškevičius vertino kaip tvar
kingą ir gerai funkcionuojan
tį). Fizinio pasirengimo pir
mas testas įvertintas 2 taš
kais, antras testas — 2, karo 
medicinos žinios — 3, ryšiai 
— 3, masinio naikinimo prie
monės — 4 (viskas vertinama 
dešimtaške sistema). Pilieti
nio ugdymo, taktikos, šau
dyklos, karo topografijos, 
krašto apsaugos statuto testų 
eilinis A. Naraškevičius nelai
kė, kadangi tuo metu sirgo. 
Kokiais žurnalisto profesi
niais reikalavimais ir etikos 
taisyklėmis vadovaujasi D. 
Stravinskas, cituodamas laiš
ką ir darydamas apibendri
nimus apie Lietuvos kariuo
menę, prieš tai nesurinkęs ir 
nepatikrinęs pateikiamos in
formacijos.

Vadovaudamiesi Visuome
nės informavimo įstatymo 17 
str., nuomonių įvairovės vi
suomenės informavimo prie
monės užtikrinimas, reika
laujame pateikti Tauragės 
LDK Kęstučio MPB tarnau
jančių kareivių ir karininkų 
nuomonę apie karinę tarnybą 
šiame batalione. Reikalauja
me atsakyti, kodėl straipsnis 
buvo išspausdintas „Lietuvos 
ryto” žurnalisto net neapsi
lankius minėtame batalione, 
nesusipažinus ir neišklau
sius dar vienos nuomonės.

Jeigu šis tesėtas Lietuvos 
kariuomenės kaip juridinio 
asmens reikalavimas paneig
ti melagingą, skaitytojus klai
dinančią ir karinę sistemą 
šmeižiančią informaciją nebus 
įvykdytas, kaip to reikalauja 
VI įstatymo 45 str., mes 
kreipsimės į Žurnalistų ir lei
dėjų etikos komisįją.

Danguolė Bičkauskienė
Lietuvos kariuomenės 
įgaliotą Kariuomenės

vadovybės atstovė spaudai

VYSKUPO M.
VALANČIAUS SUKAKTIS

Rugpj. 30 d. Vilniuje, Lietu
vos istorijos instituto salėje, 
prasidėjo mokslinė konferen
cija „Vyskupas Motiejus Va
lančius ir jo laikmetis”, skirta 
Didžiojo Ganytojo gimimo (Elta)

LR Kariuomenės vadas brig. gen. mjr. Jonas Kronkaitis ir JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė. Gen. Kronkaitis šį savaitgalį at
vyksta į Čikagą, kur jam ruošiami įvairūs susitikimai su amerikiečiais ir 
lietuviais. Jis taip pat dalyvaus „Draugo” tradiciniame pokylyje Martini
ąue salėje sekmadieni, rugsėjo 30 d. Algimanto Žutiūno nuotr.

200-sioms metinėms. Ji vyko 
dvi dienas.

Pranešimus apie M. Valan
čiaus asmenybę, politines 
nuostatu i, literatūrinį paliki
mą, apie svarbiausius vysku
po gyvento meto lietuvių kul
tūros, politikos, katalikų Baž
nyčios įvykius konferencijai 
parengė Lietuvos mokslo įs
taigų bei aukštųjų mokyklų 
mokslininkai, taip pat jų ko
legos iš Lenkijos ir Baltarusi
jos.

Konferencija pradėta Lietu
vių katalikų mokslo akade
mijos prezidento, daktaro, vys
kupo Jono Borutos įžangos 
žodžiu.

2001-ieji metai yra paskelb
ti Žemaičių vyskupo Motie
jaus Valančiaus metais. Vys
kupo gimimo 200 metų su
kakčiai skirti renginiai vyks
ta Lietuvos vyskupijose, ki
tose kultūros įstaigose.

DRAUGAS, 2001 na. rugsėjo 26 d., trečiadienis 3
Danutė Bindokienė

Vieni stengiasi statyti, 
kiti — griauti

Pastaruoju metu girdime 
vis tvirtesnį Lietuvos pasiry
žimą žūt būt patekti į labiau
siai pageidaujamu kandidačių 
sąrašą narystei NATO. Apie 
pasiruošimus ir siekius tvirtai 
pasisako Vyriausybė, prezi
dentas, karinių pajėgų vado
vybė ir net atsakingi užsienio 
svečiai, atvykę įvertinti Lietu
vos pastangų. Pritaria ir už
sienyje, ypač JAV-se, gyve
nantys, lietuviai, kurie dar
buojasi, kad šiam tikslui pa
lankiai nuteiktų savo gyvena
mojo krašto valdžią.

Net ir eiliniai Lietuvos gy
ventojai jau pradeda įsisą
moninti, kad narystė NATO 
nebus tik dar viena tuščia ki
šenė, į kurią reikės supilti pa
skutinius valstybės centukus. 
O kai po teroristų išpuolių 
Vašingtone ir New Yorke LR 
prezidentas Valdas Adamkus 
pasiūlė NATO ir Europos Są
jungos šalims Lietuvos pa
galbą (prileidžiant, kad šioje 
didelėje bėdoje maža valsty
bė joms galėtų būti naudin
ga), tautoje nekilo visuotinė 
panika, kad, štai, ko gero, lie
tuviai kariai vėl gali atsidurti 
Afganistane, kaip sovietiniais 
laikais.

Kaip tik atvirkščiai: mano
ma, kad toks Lietuvos val
džios palankumas, dar net ne- 
įsijungurį NATO ar ES, paro
dys jos užsiangažavimą pri
klausyti Vakarų pasaulio ben
druomenei. Iš esmės Lietuva 
kai kuriuose Europos kraš
tuose vadinama labiausiai' 
proamerikietišką iš visų Balti
jos ar kitų, buvusių sovietų 
naguose valstybių.

Taigi, iš pažiūros viskas 
atrodo labai optimistiškai, o 
jeigu užsienis tų pastangų ne
įvertins — ar nenorės įvertin
ti — tai tik jam pačiam bus 
nuostolis... Deja, taip nėra. 
Ne visiems Lietuvoje narystė 
NATO (kiek mažiau — Euro
pos Sąjungoje) yra priimtina, 
nes jų simpatijos tebelinksta 
Rytų kryptimi. Kai bus ženg
tas šis lemiamas žingsnis į 
Vakarus, visi senieji keleliai į 
Rytus galutinai užžels žole. 
Suprantama, ' šiandien tiek 
Lietuvoje, tiek lietuvių tarpe 
užsienyje, pasisakyti prieš na
rystę NATO nėra populiaru, 
gali net iššaukti atvirą prie
šiškumą. Tačiau tai netrukdo 
knaisiotis po pamatais ir vesti 
subtilaus sabotažo politiką, 
įvairiomis užuominomis paro
dant pasauliui, kad po išeigi
niais valstybės drabužiais, 
slepiami nešvarūs apatiniai...

S.m. rugsėjo 7 d. „Lietuvos

ryte” buvo išspausdintas D. 
Stravinsko straipsnis („Po pa
radiniu munduru — savivalė ir 
teroras”) apie tariamai nežmo
niškas gyvenimo sąlygas Lie
tuvos kariuomenėje — šiuo at
veju Tauragės batalione. Savo 
„baisius" išgyvenimus karinės 
tarnybos metu pasakoja kaž
koks A. Naraškevičius, o dien
raščio žurnalistas su pasi
gardžiavimu juos pakloja pla
čiąja! skaitytojų masei: va, 
gerbiamieji, kaip mūsų vyru
kai kenčia „amerikono” tvar
komuose daliniuose! Netikė
kite gražiomis pasakėlėmis, 
kad dabar kariuomenėje kita 
tvarka — niekas nepasikeitė, 
tik sovietinė sistema dabar 
vadinama vakarietiška, o kaip 
mūsų kareivėliai vargo, taip 
tebevargsta...

Lietuvos kariuomenės vado
vybė parašė atsakomąjį raštą 
„LR”, paaiškindama, kas iš 
tikrųjų buvo eilinis Naraš
kevičius ir kaip jam sekėsi at
likti karinę tarnybą. Rašto 
dienraštis nespausdino (jį 
spausdiname šiame pačiame 
puslapyje, kad kiekvienas ga
lėtų sužinoti tiesą). ,

Gerai prisimename, kokios 
sąlygos buvo Lietuvos kariuo
menėje tuoj po nepriklauso
mybės atkūrimo (apie tai nuo
lat rašyta ir kalbėta), kiek 
reikėjo darbo ir pastangų, 
kiek užsienio talkos ir savųjų 
pasiryžimo, kad pagaliau lie
tuvio kareivio gyvenimas, at
liekant pareigą tėvynei, būtų 
patogus kūnui, ir auklėjantis 
dvasią. Padarytą -pažangą 
šiandien giria užsienio valsty
bių karinės vadovybės, gali ja 
vertai didžiuotis ir sava tauta. 
Didelė dalis nuopelnų čia pri
klauso ir dabartiniam kariuo
menės vadui brigados gen. 
mjr. Jonui Kronkaičiui, Kraš
to apsaugos ministerijai ir 
prez. V. Adamkui, kuris vi
suomet rodo pritarimą refor
moms ir remia jų vykdymą.

Bet grįžkime prie Lietuvos 
pasisiūlymo į talką, medžio
jant teroristus ar kaip kitaip 
prisidedant, kai sprendžiamos 
opios tarptautinės problemos. 
Be reikalo kai kas Lietuvoje 
būgštauja, kad „reikės ka
riauti Afganistane ar kitur”. 
Vargiai didžiajai turtingajai 
Amerikai ar jos svarbiesiems 
sąjungininkams bus reikalin
ga konkreti Lietuvos pagalba. 
Lietuva jau davė tai, kas svar
biausia: parodė savo palan
kumą ir norą priklausyti lais
vųjų, demokratinių valstybių 
bendruomenei.

DAR APIE 
SALOMĖJĄ NĖRĮ
JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ

Nr.2
Ją taipgi globojo ir daug padėjo poetas kun. M. Vaitkus, 

neapleidęs net kritiškiausiose jos gyvenimo valandose, 
kun. M. Gylys, kun. A. Šilingas, kun. J. Starkus.

Salomėja turėjo didelį pasisekimą. Rašė jai meilės 
laiškus, eilėraščius, siųsdavo savo fotografįjas, rašy
davo, žadėdami ištaigingą gyvenimą. Viename laiške 
ji rado paprasčiausių lauko akmenėlių su prierašu: 
„Tavo širdis kieta kaip tie akmenys”.

Studijuodama vokiečių ir prancūzų kalbą, ji bendra
darbiavo „Židiny”, „Naujojoje Vaidilutėje”, „Ateity”, 
„Naujojoj Romuvoj” ir kitur. Vyresnio kurso studentas 
Jonas Grinius paprašė ją įsijungti į „Ateities” redak
cinį kolektyvą, peržiūrėti atsiųstą medžiagą ir t.t. 
Nuoširdus, išsilavinęs, giliai mąstantis, Jonas Grinius 
patraukė Salomėjos dėmesį ir ji įsimylėjo. Taip įsi
mylėjo, kad rašė jam eilėraščius. Tai buvo jos pirmoji 
meilė. Jonas Grinius gi apie tai nė nenujautė. Sa
lomėja kreipdavosi į jį „Jūs”. Dienorašty 1925 m. kovo 
14 d. rašė: „...Dievuli, kad aš žinočiau, jog ten, jo širdy, 
yra nors mažas kampelis dėl manęs... (...) Jis nežino, 
kad aš jį myliu (...) Neik artyn, būk toli nuo manęs.

Spindėk man iš aukštumos, bet neužgesk. Tu daug 
gražesnis, kai iš tolo man švieti. Ir aš tada jaučiuosi 
karalaitė, nebe tokia pilka žemės dulkė”. O eilėrašty 
rašė:

...Tu aras galingas, — aš gulbė baltkrūtė,
Mums tolimos erdvės, — aš marių saulutė.
Ilgaisiais sparnais mes žvaigždynus apjuosim,
Ten dangišką sapną abudu sapnuosim.
Sužinojusi, kad J. Grinius vaikšto su kita mergaite,

nusivylusi juo rašė:
Paskutinį mano meilės lašą 
Aš išgersiu šiandien su tavim.
O rytoj: tave likimas neša,
Aš liekuosi kruvina širdim.
Salomėjai tada buvo 21-ri metai.
Tokia graži ir tyra buvo toji meilė, kad Salomėja ir

nebijojo ištarti mylimo vardo:
...Viena mano galvą degina idėja:
Tu — Jonas — o aš —
Salomėja —
O tavo išdidžiąją galvą aš nukirsti įsakysiu,
Tada bučiuosiu ją ir baltomis lelijomis apkaišysiu — 
Tuo laiku pradėjo ją vilioti vokiečių kalbos profeso

rius šveicaras Juozas Eretas. Pilna širdies skausmo 
dėl J. Griniaus netekties, Salomėja iš pradžių neat
kreipė dėmesio į profesorių. (O atsimenu, kaip mes, 
studentės, Vilniuje išsprogdinusios akis žiūrėdavome į 
prof. V. Mykolaitį-Putiną, kad tik jis atkreiptų į mus 
savo žvilgsnį. O jis — tik kažkur pro šalį, visai į mus 
nė nedirsteldamas.)

Pirmoje savo eilėraščių knygoje „Anksti rytą” (1927) 
nemažai eilėraščių Salomėja buvo paskyrusi J. Gri
niui. O prof. J.Eretas vis dažniau ir dažniau paskaitos 
metu tik į ją težiūrėdavo...

1927 m. birželio 9 d. Salomėja ėjo pas prof. Eretą lai
kyti egzamino. Atsakinėjo labai nedrąsiai, lyg pasime
tusi (...) „Man trūko kvapo, — rašė ji savo dienorašty, 
— nes jaučiau, kad turi atsidengti kažkas nežinomo; 
bet nujaučiau, kad tas užburtas rūkas, kurį tiek laiko 
nesąmoningai jaučiau, turi prasiskleisti, ir aš išvysiu 
tikrenybę, ir sužinosiu. Aš norėčiau pašokti ir bėgt, 
ausis užsikimšus, kad tik neišgirsti to žodžio, kad tik 
nesužinoti... Nes tai bus sunki, nežinoma našta, skau
di, nauja žaizda kalavijo, kuris perdėm prie žemės 
mane prismeigs... (...) Aš žinau taip pat, kokia meilė 
gali būti akla... Aš žinau taip pat, kokia vyro širdis 
kieta ir negailestinga. Tada, kai mano meilė buvo at
stumta, ir dabar, kai man meilė siūlosi. Ir vienu, ir 
antru atveju aš turiu mokėti savo širdies krauju... 
Greit atsistoju ir noriu išbėgti, — rašo ji. — Bet jis pa
griebia mano ranką ir spaudžia prie lūpų... Išbėgau...”

Taip ir prasidėjo nauja Salomėjos meilės istorija, 
sukėlusi didelį šurmulį. Juk prof. J. Eretas buvo ve
dęs, turėjo šeimą.

Birželio 18 d. (1927) datuotas vienas geriausių Sa
lomėjos Nėries eilėraščių:

Be bažnyčios, be altorių,
Be sumainymo žiedų...
Žirgai skrenda, kiek tik nori,
Skrendam, lekiam vieni du.

Miško vėjai plaukus glosto,
Tolimi žmonių balsai.
Iš padangių — žvaigždžių sosto
Štai — mus laimina Jisai.
Jis, kurs davė žmogui širdį
Su troškimais neramiais,
Vasaros vynu nugirdė,—
Jis ir nuodėmes atleis.
Be bažnyčios, be altorių,
Žirgai skrenda žvengdami,
Skrenda lekia mūsų norai —
Nesulaikomi — jauni.
Sekė ir kiti drąsūs, išjudinę tradicinę to meto poe

ziją, stiprūs savo literatūrine jėga eilėraščiai: „Pabu
čiavimas”, „Kur baltos statulos”, „Mano Apolonas”, 
„Sidabrinės uogos”, „Kada manęs nebus”. (Šį eilėraštį 
radau 1957 metais išleistame Salomėjos Nėries raštų 
tritomy.) Charakteringa tai, kad to meto komunistinės 
santvarkos leidėjų buvo specialiai pakeistos eilutės, 
pvz.: antro jos rinkinio „Pėdos smėly” originale to 
eilėraščio posmas skamba taip:

Nerūpi nieks, ir paukščiais suokiam, 
čirenam vyturiais,
Vai kas primins tau mano juoką,
Kai vasara praeisi
O toje 1957 metų knygoje šitaip pakeista:
Mums vėjai laisvės dainą suokia, ‘ 
laisviem nerūpi nieks.
Vai kas primins tau mano juoką
Kai vasara praeisi (B.d.)
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ĮSPŪDINGA VIEŠNAGĖ TĖVŲ 
ŽEMĖJE

Nekilnojamasis turtasPaslaugos
GREIT PARDUODA

S K E

Šiemet,rugpjūčio 22-rugsėjo 
1 d.,Lietuvos Vyčių organizaci
jos padalinys „Pagalba Lietu
vai” suruošė penktą išvyką 
Lietuvon. Tėvynėn keliavo 11 
„Pagalba Lietuvai” rėmėjų' ir 
jų draugai. Ekskursiją koordi
navo G.T. kelionių agentūra.

Rugpjūčio 23 d. atvykę, Vil
niuje apsistojome „Neringos” 
viešbutyje. Čia .buvome apsi
stoję ir 1999 m. Daug pasikei
timų ir gražių remontų pada
ryta šiame viešbutyje. Po re
monto ir fasado atnaujinimo 
viešbutyje dabar yra 60 kam
barių. Viršutiniame aukšte 
įrengta 15 naujų numerių, 
tarp jų ir 4 liukso numeriai su 
puikiu Vilniaus miesto vaizdu. 
Virš registratūros esančioje 
bibliotekoje, patogiose kėdėse, 
galima paskaityti knygas, pa
vartyti žurnalus, žiūrėti tele
vizijos..Pailsėti ir atsigauti ga
lima saunoje arba masažo vo
nioje. Viešbučio pavadinimas 
„Scandic Hotel Neringa”.

Aplankėme Vidą Kulikaus
kienę, žymią lietuviškų tauti
nių drabužių audėją, kuri iš
samiai papasakojo apie tau
tinius drabužius, jų įvairumus 
ir reikšmę. Parodė įvairių sri
čių drabužius, paaiškino kuo 
vieno rajono drabužiai skiriasi 
nūo kito. Matėme kaip jos dar
bininkės staklėmis audžia. 
Paskui aplankėme Bronę Daš
kevičienę. Ji aiškino apie juos
tų ir gobelenų audimus, paro
dė savo darbus. Susipažinimo 
vakarienei nuėjome į „Ritos 
smuklę”, kurioje sočiai paval
gėme, pailsėjome ir klausėmės 
restorano muzikantų ir daini
ninkų. Visų nuotaika buvo pa
kili, vakaras linksmas.

Penktadienį, rugpjūčio 24 d, 
aplankėme Trijų kryžių kalną, 
pasidžiaugėme Vilniaus mies
to nuostabia panorama. Ap
lankėme Taikomosios dailės 
muziejų, kur Lietuvos tūks
tantmečio programos proga 
„Krikščionybė Lietuvos mene” 
ir Kristaus gimimo jubiliejui, 
ir Lietuvos karaliaus Mindau
go krikšto (1251) bei karūna
vimo (1253) 750 metų sukak
čiai nuo 1999 m. gruodžio 28 
iki 2003 m. spalio 30 d. vyksta 
paroda. Įžengėm į muziejų 
kaip į ypatingą erdvę. Čia ma

„Pagalba Lietuvai” išvykos dalyvius 
meras Vilius Seniūnas.

Marcinkonyse su daina sutiko vietos etnografinis ansamblis ir Marcinkonių 
Nuotr. Reginos Juškaitės

„Pagalba Lietuvai" išvykos dalyviai 
kis, o solo smuiku atliko nuostabusis

Lietuvoje klausėsi žavingo koncerto, kuriam dirigavo Stanislovas Čepins- 
smuikininkas Vilhelmas Čepinskis.

tėme vertingiausiais meno kū
riniais reiškiamą krikščionybę 
Lietuvoje. Matėme Vilniaus 
vyskupų portretų rinkinį, že
maičių vyskupų portretų rin
kinį, Vilniaus katedros loby- 
ną-monstrancijas, taures, re
likvijas, brangius liturginius 
reikmenis, Vakarų Europos 
religinę tapybą, Lietuvos ta
pybą, ikonas, skulptūras, raš
tus, spaudinius ir liaudies me
ną. Ši paroda suteikė mums 
gilų įspūdį ir paskatino gilesnį 
tėvų bei senelių gimtojo kraš
to pažinimą. Paskui mūsų gi
dė Vilmantė Bogdienė nuvedė 
mus į prezidentūros rūmus, 
kur susitikome su GT kelionės 
agentūros direktoriais Algiu ir 
Rūta Grigais. Jie mus supa
žindino su dr. Remigijum Gaš
ka, Lietuvos Respublikos pre
zidento Valdo Adamkaus pa
tarėju. Dr. Gaška aprodė įvai
rius susitikimo kambarius ir 
atsakė į klausimus. Po to ap
lankėme ir susipažinome su 
Lietuvos Valdovų rūmais Ge
dimino (pilies) kalno papėdėje. 
Nužengę į rūsius matėme 
griuvėsius. Toliau aplankėme 
Gintaro muziejaus galeriją, ir 
apžiūrėjome įvairiausias gin
tarų puošmenas. Sustojome 
prie Aušros Vartų ir susikau
pę pasimeldėm.

Šeštadienį, rugpjūčio 25 d., 
važiavome į Aukštaitiją. Ap
lankėme Lietuvos žemdirbys
tės instituto Upytės bandymų 
stoties ištakos — Savitiškyje 
(Panevėžio raj.), kur išklau
sėme paskaitą. Bandymų sto
ties veiklos tikslas ir pagrin
dinė mokslininkų tyrimų 
kryptis — kurti naujas pluoš
tinių bei sėmeninių linų veis
les, vykdyti šių veislių sėklos 
sėklininkystę, tirti pluoštinių 
linų augimą ir pramoninį per
dirbimą, nustatyti sėmeninių 
linų auginimo ir derliaus doro
jimo optimalius parametrus. 
Aplankėme Pasvalio muziejų, 
kur matėme senus linų apdir
bimo įrankius. Buvo įdomu. 
Po to mus nuvežė į alaus da
ryklą „Šnekutis”, kur stebėjo
me alaus gaminimą. Po ilgos 
dienos pavargę vėlų vakarą 
grįžome į viešbutį.

Sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 
ankstų rytą išklausėme šv.

„Pagalba Lietuvai” išvykos dalyviai Lietuvos Respublikos prezidentūros rūmuose susitiko su prezidento patarė
ju dr. Remigijum Gaška-(paskutinės eilės kairėje). Pirmoje eil. pirma iš dešinės - išvykos rengėja, „Pagalba Lie
tuvai” pirmininkė, Regina Juškaitė-Švobienė.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMUI, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

Mišias Vilniaus katedroje. 
Šventovė pilna maldininkų, 
sunku rasti vietą atsisėsti. 
Įdomu pažymėti, kad tik prieš 
valandą, keturiais autobusais 
atvykę 200 lenkų piligrimų, 
kartu su savo kunigais kated
roje išklausė šv. ?4išias. Jie 
baigė savo maldos kelionę ir 
sugrįžo į Lenkiją. Po šv. Mišių 
pasiruošėm važiuoti į Trakus. 
Oras puikus, gražu ir šilta. 
Apžiūrėję pilį, važiavome į 
Kauną pietauti alaus resto
rane „Avilys”, kur kiekvienas 
patiekalas pagamintas su 
alum. Maistas skanus ir pa
tarnavimas puikus. Pasisotinę 
aplankėme Kauno rotušę, kur 
miesto burmistro asistentas 
Albertas Jakštas aprodė pas
tato vidų. Rūsyje vyko daili
ninko profesoriaus Liudviko 
Strolios 5 metų mirties su
kakties prisiminimo paroda. 
Parodoje buvo išstatyti a.a. L. 
Strolios kolegų eksponatai. 
Toliau kelios drąsios keliauto
jos lipo 360 laiptų iki rotušės 
varpinės ir laikrodžio, norėda
mos pro langą pamatyti Kau
no miesto panoramą. Tai buvo 
įdomu, bet dar įdomiau buvo 
tais siaurais mažais laiptais 
lipti žemyn. Aplankėme Kau
no katedrą. Čia pasimeldėm ir 
matėme a.a. kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus kapą. Apsis
tojome „Perkūno namai” vieš
butyje. Tai pirmas pastatytas 
privatus viešbutis, atidarytas 
1994 m. Viešbutis labai gra
žus, modemus. Truputį pail
sėję, vykome į pranciškonų 
vienuolyno Šv. Jurgio bažny
čią, išklausyti Kauno filhar
monijos simfoninio orkestro

Pažaislio muzikos festivalyje. 
Koncerto programą atliko so
listas, žymus smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskis, dirigavo 
jo tėvas smuikininkas Stanis
lovas Čepinskis. Koncerto pro
grama nuostabi — Carl Maria 
von Weber, uvertiūra „Obero- 
nas”, Max Bruch, Nr. 1, g- 
moll, op. 26; ir Ludwig van 
Beethoven, simfonija Nr. 5, c- 
moll. Muzikos klausytojai ati
džiai klausėsi ir šį nepaprastą 
koncertą įvertino ilgais ir gau
siais plojimais.

Pirmadienį, rugpjūčio 27 d., 
keliavome į Žemaitiją. Važia
vome Panemunės pilių keliu. 
Apsistojome pietauti Kretin
goje „Vienaragio malūno” res
torane. Aplankėme Lietuvoje 
veikiantį pirmąjį regioninį 
dailės muziejų, kuris įsikūrė 
1994 m. Žemaitijoje, buvu
siuose Plungės kunigaikščių 
Mykolo ir Marijos Oginskių 
dvaro rūmuose. Kretingoje ap
lankėme medžio drožinių me
nininką Raimondą Puškorių, 
kuris papasakojo apie jo spe
cialybę. Jo medžio drožiniai 
puošia Raganų kalną, įvairias 
kapines ir šventoves. Arti 30 
metų jis drožinėja įvairias 
medžio skulptūras. Jo darbai 
labai įdomūs ir detalūs. Su
stojome nakvoti Palangoje, 
„Palangos vėtros” viešbutyje.

Antradienį, rugpjūčio 28 d., 
keliavome į Klaipėdą. Aplan
kėme kalvių muziejų ir gale
riją. Toliau keliavome į Kur
šių marias, kur Juodkrantėje 
susitikome su žveju Algiman
tu Raukčiu. A. Rauktys pa
mokė kaip žvejoti ir rūkyti 
įvairias žuvis. Turėjome progą 
paragauti jo skanių rūkytų 
žuvų. Lipome į Raganų kalną, 
kur matėme tautodailininkų 
kūrinius — daug įdomių me
džio skulptūrų, drožinių, sostų 
ir dekoratyvinių suolų.

Trečiadienį, rugpjūčio 29 d., 
aplankėme Unikalių akmenų 
muziejų Mosėdyje. Po to va
žiavome į Orvydų sodybą. 
Čia lauko muziejus, kuriame 
daug įvairių medžio drožinių, 
skulptūrų, akmenų, koplyt
stulpių, sovietinės kariuome
nės tankas, bei kryžiai. Ste
biesi, žaviesi ir įsižiūri sody
bos labirintus. Sugrįžti ir gal
voji, ką ši sodyba/muziejus 
reiškia. Ką Orvydas norėjo 
parodyti ar pamokyti atsilan
kiusius. Beje, kiekvienas matė 
sodybą savaip. Ši sodyba/mu
ziejus tikrai mistiška. Toliau 
važiavome į Šiauliuą ir aplan
kėme naujai atidarytą pran
ciškonų vienuolyną, esantį 
300 jardų nuo Kryžių kalno. 
Per šventovės pagrindinį lan
gą matosi visas Kryžių kalnas. 
Apsistojome ir pasimeldėme 
Kryžių kalne. Suradome Lie
tuvos Vyčių kryžių, ten pasta
tytą 1993 m., kai popiežius Jo
nas Paulius II lankėsi Lietu
voje. Vieni keliautojai padėjo 
šeimos kryželį ar rožinį, kiti 
žvakę ar gėlytę atminimui ir 
pasimeldė. Vėlai grįžome į Vil
nių.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 30 
d., išvykome į Dzūkiją. Susto
jome Merkinėje pas Džiugą

Petraitį ir jo šeimą pamatyti 
kaip dirbama juoda lietuviška 
keramika. Mažos mergytės, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais mus sutiko su daino
mis. Pabendravome ir vėl ke
liavome toliau. Marcinkonyse 
sustojome paklausyti Marcin
konių etnografinio ansamblio 
dainų. Po to šeimininkas kiek
vienam davė pintinę ir ėjome į 
mišką grybauti. Prisirinkę 
įvairiausių grybų, baravykų ir 
voveraičių, sugrįžome į kaimą 
pietums, muzikai. Aplankėm 
etnografinį muziejų ir su an
sambliu padarėm bendrą nuo
trauką.

Penktadienį, rugpjūčio 31 d., 
vykome į sodybą arti Trakų 
išvykos baigimo ir atsisveiki
nimo pietums. Mus linksmino 
Dulkių orkestras iš Trakų. 
Šokome, dainavome, buvo 
linksma, gera ir smagu. Nuo
taika pakili, džiaugsminga ir 
jauki. Sočiai pavalgę, kai ku
rie keliautojai ėjo į pirtį atsi-

ŽURN. IGNUI MEDŽIUKUI 
2001 M. ŽURNALIZMO PREMIJA

Premijų skyrimui Kultūros 
tarybos pirm. Marija Remienė 
pakviečia tik sekcijos vadovą, 
kuris pats turi susidaryti ko
misiją. Žurnalizmo premijai 
skirti sudariau šią komisiją; 
Juozas Žygas pirm., nariai — 
Antanas Juodvalkis ir Aleksas 
Vitkus. Iš viso buvo gauti 25 
pasiūlymai, viename buvo 2 
balsai. Keletas atėjo rugsėjo 
17 ir 18 d., galbūt dėlto, kad 
lėktuvų skrydžiai buvo keletai 
dienų uždrausti. Bet, kadangi 
laiškai turėjo rugsėjo 12-13 d, 
antspaudus, buvo užskaityti.

Pasiūlymai taip pasidalino 
(skliausteliuose nurodyta gau
ti balsai): žurn. Ignas Medžiu
kas (16), žurn. Bronius Juode

SIAUBO IR TERORO DIENOS
11 dienos ryte du padėti Amerikai išaiškinti te-Rugsėjo 

teroristų lėktuvai sudaužė 
Nevv Yorko pasaulinio garso 
Prekybos centro., pastatus, o 
kitas, pasukęs Vašingtono 
link, gerokai apdaužė Penta
goną, tačiau spėliojama, kad 
jis skrido prie Baltųjų rūmų. 
Nenuostabu, kad visa Ameri
ka paskendo gedule. Dar iki 
šiol neaiškus žuvusių asmenų 
skaičius, tačiau spėliojama, 
kad viršija net 5,000. Jų tarpe 
Prekybos centro tarnautojai, 
taip pat dalis į katastrofos 
vietą atvykusių ugniagesių ir 
policijos pareigūnų. Baisu pa
tirti, kad netoli Pittsburgo te
roristų užimtas ir sudaužytas 
lėktuvas buvo sadistiškai „val
domas”. Nekaltiems kelei
viams liepta skambinti namiš
kiams ir pranešti, kad jie tuoj 
mirs. Tą padarė ir viena jau
namartė, paskutiniuose žo
džiuose pasakydama savo vy
rui: „Aš tave myliu”.

Toji tragedija sukrėtė visą 
pasaulį. Ameriką pasiekė try
likos valstybių užuojautos, o 
Anglijos karalienė Londono 
katedroje pravedė gedulingas 
pamaldas su garbės paradu. 
Briuselyje sušaukta Europos 
valstybių konferencija, norint

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

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
STASYS' CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings”,

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

, tel. 630-241-1912. F

Dažome butus, 
vežame krovinius 

su Cargo Van. 

Tel. 773-778-0263.

gaivinti. Sutemus, grįžome į 
Vilnių.

Šeštadienį, rugsėjo 1 d. iš- 
skridome į namus. Visa grupė 
džiaugėsi, galėjusi aplankyti 
savo tėvų ir senelių gimtąją 
žemę, daugelis pirmą kartą 
susitiko su giminėmis. Dar il
gai mūsų atmintyje nenyks ši 
kelionė ir tėvynės vaizdai.

Regina Juškaitė 
Švobienė

lis (6), žurn. Aurelija Balašai- 
tienė (2), žurn. Juozas Kojelis 
(1) ir koresp. Antanas Paužuo- 
lis (1). Premijos skyrimo komi
sijai buvo gana lengva apsi
spręsti, kadangi, kiekybiškai 
ir kokybiškai, tarp kandidatų 
buvo labai didelis skirtumas, o 
mėgstantiems aritmetiką nu
rodysiu, kad daugiausia balsų 
turinčiam buvo pridėti ir ko
misijos 3 balsai. Tokiu būdu 
Ign. Medžiukas, kartu sudė
jus, gavo 19 balsų.

Šia proga noriu pabrėžti, 
kad telefoniniai skambinimai 
ir laiškai — jokios įtakos netu
rėjo. Pageidavimai — tai dar 
nėra įsakymas.

J. Žygas

roristų vadus ir ieškoti jų są
mokslininkų. Pranešama, kad 
Vokietijoje jau tardomas vie
nas asmuo.

FBI ir visa JAV vyriausybė 
spėlioja, kas tų terūristų va
das. Daugumos akys nukreip
tos į Afganistane gyvenantį 
bin Laden, kuris yra, kilęs iš 
Saudi Arabijos, tačiau dar 
konkrečių įrodymų nėra.

Dėl to teroro buvo giliai pa
žeistas Amerikos gyvenimas. 
Oro uostuose sustabdytas ju
dėjimas, tad dauguma keliau
tojų turėjo pasirinkti autobu
sus arba traukinius, kuriuose 
keleivių skaičius daugiau ne-j 
gu padvigubėjo. Svarbu paste
bėti, kad autobusai priėmė oro 
linijų bilietus, nereikalaudami 
pirkti naujų. Taip pat buvo 
atšauktos visos, savaitgalį nu
matytos, sporto rungtynės ir 
iki pirmadienio uždaryta Nevv 
Yorko akcijų birža. Netrukus 
gan lėtai buvo atstatytas susi
siekimas lėktuvais, o visi už
sienio laivai bus skrupulingai 
tikrinami, prieš įplaukiant j 
uostą.

Rugsėjo 14 d. Vašingtono 
katedroje įvyko iškilmingos 
gedulo pamaldos, kuriose da
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
■ Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida rrrw:

Siūlo išnuomoti

Oak Lawn rajone, dviejų aukštų 
namo antrame aukšte, ramioje 

vietoje (netoli prekybinis centras, 
greitkelis, parkas) išnuomojamas 

3 miegamųjų butas.
Tel. 708-430-3979.

Siūlo darbų

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
yalstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

* Klaipėdoje nustatytas
naujas pasiutligės židinys. 
Pietinėje Klaipėdos dalyje, 
miešti pakraštyje esančiame 
Kairių miške prieš kelias die
nas klaipėdietis pagavo jam 
įkandusį usūrinį šunį. Keistai 
besielgusį šunį vyriškis 'par
sinešė į namo kiemą. Vėliau jį 
stebėjimui išsivežė gyvūnų 
prieglaudos darbuotojai. Pa
siutlige sirgęs šuo nugaišo. 
Žvejybos uosto gyvenamajame 
rajone mero rengiamu potvar
kiu bus paskelbtos pavojingos 
ir apsaugos zonos, kuriose bus 
stebimi ir skiepijami naminiai 
ir gaudomi beglobiai gyvūnai. 
Manoma, kad sugautas pa
siutlige sirgęs šuo galėjo ap
kandžioti ir daugiau žmonių.

(BNS)

* Investicinės programos,
skirtos aprūpinti Lietuvos 
ligonines medicinos įranga^ 
jau antri metai įstringa dėl 
nežinomų priežasčių. Pernai 
dėl viešųjų pirkimų konkursų 
organizavimo neskaidrumo ir 
laiku nepasirašytų sutarčių iš 
vyriausybės skirtų 91 mln. 
litų sugebėta panaudoti vos 
trečdalį. (lr, Eita)

lyvavo prez, George W. Bush 
su žmona ir tėvais, buvę prezi
dentai, viceprezidentai ir kiti 
žymūs asmenys. Į katedrą iš
kilmingai įžygiavo Amerikos 
kariuomenės atstovai, nešini 
savo vėliavomis. Religinę 
programą pravedė visų reli
gijų atstovai, nuo katalikų 
kardinolo iki musulmonų, 
hebrajų, metodistų ir kitų ti
kėjimų dvasininkų. Taip pat 
labai jautrų ir turiningą žodį 
tarė populiarusis kalbėtojas 
Billy Graham. Protarpiais vai
kų choras ir puiki solistė gie
dojo religines giesmes, jas už
baigiant „Tėve mūsų”. Į pa
baigą JAV ' prezidentas tarė 
savo labai Įspūdingą žodį. Pa
sitikėdamas Dievu, jis tikisi 
surasiąs kaltininkus, tačiau 
gedi su visa Amerika. Žinia- 
sklaida su pasididžiavimu 
praneša, kad, lojalumo ir 
užuojautos jausmų skatinami, 
piliečiai masiškai renkasi į 
kraujo aukojimo punktus. Žo
džiu, teroras ne tiek išgąsdino 
Ameriką, kiek jos piliečiuose 
įkvėpė užuojautos, lojalumo ir 
vienybės jausmus. Reikia tikė
tis, kad teroro kaltininkai bus 
išaiškinti ir tinkamai nubaus
ti.

Aurelija M. Balašaitienė



PO TĖVIŠKĖS DANGUM 
SUGRĮŽĘS

Laikas ir užmarštis paliečia 
žmones, įvykius, detales, at
mintį, jausmus. Erdvėje, lai
ke, tolstančioj atminty vis 
blausesni švysteli išlikimo 
kuorai, kol galop prigęsta, jei 
nėra kam prie jų prisiliesti. 
Užgęsta kančios, svajonės, 
idealai, juos keičia nauji. Jų 
ištakos pamirštamos, lyg pra
džių pradžios ir nebūtų buvę...

Norisi iš praeities prikelti 
šios šviesios šeimos atmintį, 
priminti jos likimą, skaudų, 
laikmečių blaškytą, vėjų išgai
rintą, didžiosios meilės krū
von surinktą, gimtinėn par
vestą.

Šakių rajone, tyliąjame Pa
partynų kaime, 1865 m. birže
lio 10 d. gimė Baltrušaičių An
tanukas, visą gyvenimą pasi
slėpęs po Antanėlio slapyvar
džiu. Garsusis knygnešių ad
ministratorius, nuo 1885 metų 
Suvalkijoje aktyviai platinęs 
lietuvišką spaudą. Sunkiai
siais laikais gabeno ją į Kau
ną, siuntinėjo į įvairius Rusi
jos imperijos miestus, 40,000 
rublių surinkęs už parduotas 
knygas. XX amžiaus pradžioje 
patyręs žandarų persekioji
mus, kalinimo kančias, repre
sijas. Priklausęs artojų drau
gijai? aktyviai reiškęsis „Ūki
ninke”, „Kovoje”, „Žarijoje”. 
Keliaudavo per varganus Lie
tuvos kaimus Antanėlis, pil
kąja kaimiečio sermėga dėvin
tis, niekieno neįtariamas, 
knygnešiu esąs. Dalindavo 
kam knygelę, kam pieštuką, 
kam sąsiuvinį — tegul lietu
viškos raidelės nepamiršta. 
Kviesdavo prie rašto pavar
gusį kaimietį. Dažnas, pajutęs 
rašto džiaugsmą, su dėkingu
mu lydėdavo tolyn keliaujantį 
gerąjį senelį, dažnas apsilan
kydavo jo krautuvėlėje K. 
Naumiestyje. Tada gerasis 
knygnešys, nuo žmonos nu
slėpęs, slapčia šviesuoliui do
vanai įbrukdavo tai pieštuką, 
tai knygelę — tegul į šviesą 
linksta... Juk ir savo žmoną, 
jaunas būdamas, prie šios 
knygnešio dalios pritraukė, 
šeimą sukūrė. Vienturtė knyg
nešių dukra Valerija ištekėjo 
už Antano Igaunio, Rokiškio 
apskrities ūkininkaičio, 1891 
m. išvydusio pasaulį. 1913 m. 
Antanas paimtas į carinės Ru
sijos kariuomenę, 1914 m. da
lyvavo kare su austrais-vo- 
kiečiais iki 1915 metų. Jam 
suteiktas jaunesniojo karinin
ko laipsnis. 1917-1918 m. — 
štabo karininkas Rumunijos 
fronte. Nuo 1919 iki 1924 m. 
— Lietuvos kariuomenėje, dir
bo Rokiškio, Ašmenos, Širvin
tų, Šakių, Vilkaviškio, Mari
jampolės komendatūrose. Nuo 
1924 iki 1936 m. — Lietuvos- 
Vokietijos pasienio apsaugos 
policijos baro viršininkas, pri
klausė „Lietuvos jaunimo” są
jungai, sukarintai Šaulių or
ganizacijai. Nuo 1936 m. pa
skiriamas Lietuvos geležinke
lio kelių policijos viršininko 
padėjėju, kur dirbo iki 1940 
m. 10.07 — arešto dienos.

Sąžiningas, uolus darbe A. 
Igaunis pelno daugybę apdo
vanojimų: 4-ojo laipsnio Šv. 
Jurgio medalį; medalį „Už uo
lumą”; aukso medalį; medalį 
su sidabrine juosta. Tremties 
grėsmė pakyla ir virš jo, kaip 
ir virš daugelio Lietuvos inte
ligentų bei šviesuolių. 1941. 
04.23 d. Antanas Igaunis 
SSSR ypatingo pasitarimo, pa
gal baudžiamojo kodekso oku
pacinės valstybės 58 str. 413 
p., nuteisiamas 8 metams pa
taisos darbų Kojos lageryje 
Pečioroje. O šeima 1944 m. 
traukėsi į Vakarus, pasimetė 
karo audrose, po negandų lai
mingai susitiko Vokietijoje. 
Vokietijos žemėje amžinajam 
poilsiui atgulė 1949 metais 
kuklus zanavykas, garsusis

knygnešių administratorius 
Antanas Baltrušaitis (Anta
nėlis). Jo dukra Valerija su 
mama, dukrele Julyte, sūnu
mi Antanu emigravo į JAV. 
Mylinti žmona nenurimsta ne
žinioje, palikusi vyrą tremties 
kančioms. Giminaičių dėka, 
sužino vyro tremties vietą. 
Jaudinantis JAV vyriausybės 
noras padėti išskirtiesiems. 
JAV pažada, jei tik neprieš
taraus rusai, Antanui Igau- 
njui išduoti įvažiavimo vizą. 
1959.04.10 d. ši viltis išsipildė. 
Vašingtono International oro 
uoste artimieji, Lietuvos kon
sulas R. Simutis, dr. J. K. Va
liūnas pasitiko iš tremties 
grįžtantįjį. Džiaugsmo, skaus
mo ašaros... Sibiro kančių ke
liai, skaudūs, nepermaldauja
mi jų pėdsakai Antano Igau- 
nio sieloje, kūne palieka ne
grįžtamą brydę, 1961 m. kovo 
25 d. jį pakvietusią Amžiny
bėn. Apie dvejus metus ši šei
ma džiaugėsi buvimo kartu 
laime. . Ir vėl žmona Valerija 
lieka viena po svetimu dangu
mi, po tėviškės nenumaldomu 
ilgesiu, po artimo, brangaus 
žmogaus meile iš Anapus. Vie
na dar keturiolikai metų.

Sūnus Leonas Vokietijoje 
paklūsta visada pirmaujančio 
brolio dvynio Norberto spren
dimui vykti Australijon. Abu 
čia įsikuria. Vėl nepralenkia
mas brolis Norbertas, mokan
tis net septynias kalbas, pui
kus dainininkas, kulinaras, 
Australijoje įsigyja aukštąjį iš
silavinimą, kaip reta Australi
joje, užima aukštas vadovo pa
reigas. Begalinio gerumo, rū
pesčio artimaisiais, pažįsta
mais, meilės Lietuvai kasmet 
kartu su žmona Liudele par
vedamas Lietuvon. Ir gyveno 
Lietuvos ir Australijos vasa
rom, žiemos baltumą pamir
šęs. Regiu jo atvirą, gilų, šiltą 
žvilgsnį, šildantį, guodžiantį, 
suprantantį, gera jo šviesioje 
šilumoje, o jo tauriame rūpes
tyje, labiausiai už viską, bran
ginusiame sielos šviesą, ar
tumą, tikrumą.

Mąstau: Antano Baltrušai
čio (Antanėlio), knygnešių ad
ministratoriaus sielos šviesa, 
išdalinta zanavykams, peržen
gusi Lietuvos sienas, pasieku
si Rusijos gubernijas, sudygo 
dukros Valerijos, žento Anta
no Igaunio, anūkų Julytės, 
Antano, Norberto, Leono, tė
viškėnų, svetimosiose Ameri
kos, Australijos padangėse, 
kūr jų visų būta, gyventa, 
šviesta, šildyta. Žeme prąeina 
trapus, netikėtai skaudžiai 
išeinantis, žmogus, menkas, 
mažutis ir tiek daug galintis 
sielos šviesa...

Švelniai biraus smėlio kal
nelio viršūnėje, alyvų paunks- 
mėje, lyg ant delno atsiveria 
žalioji Gelgaudiškio miestelio 
panorama, amžinąjam poilsiui 
savo paties troškimu, žmonos 
Liudelės rūpesčiu, iš tolimo
sios Australijos sugrįžo Nor
bertas Igaunis. Čia pat jo se
nelio Antano Baltrušaičio (An
tanėlio) gimtasis namas K. 
Naumiestyje, jo artimųjų, tė
viškėnų gyva atmintis. Birios 
Gelgaudiškio parapijos kapi
naičių smiltys, palaimintos 
parapijos klebono kunigo Vla
do Jackūno, palytėtos jo my
linčios žmonos, artimųjų, kla
sės draugų, pro pirštus tyliai 
gula ant pelenų dėžutės su 
brangaus žmogaus palaikais. 
„Viešpaties angelo” giesmė, 
Edgaro Pilypaičio palydėta, 
plevena virš žvakelių šviesos, 
apglėbusios kapą, susikaupu
siųjų širdies maldą. Vieninte
liam šios šviesios šeimos na
riui paminklinės lentos žo
džiai amžinai bylos: „Miręs gy
venimui, po tėviškės dangum 
sugrįžęs...”

Valerija Vilčinskienė

Iš Gelgaudiškio parapijos bažnyčios į paskutinę kelionę...

GENOCIDAS
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ

Neseniai Lietuvoje vyko žy
dų „litvakų” konferencija. Iš 
viso pasaulio suvažiavę, politi
nių negandų išblaškyti žydai 
lankė gimtąsias vietas, žuvu
siųjų kapus Ar susitikinėjo su 
pažįstamais, nors renginio or
ganizatoriai visą laiką piršo 
tik holokausto temą.

Pasaulyje daugiausia žino
ma apie holokaustą — žydų 
tautos tragediją, pražudžiusią 
6 milijonus gyvybių. Retsy
kiais paminimas armėnų, to
torių, čečėnų naikinimas ir 
100 proc. deportavimas iš tė
vynės. Suspausta širdimi pa
gedime dešimties tautų, pra
žuvusių komunistų-nacių nai
kinimo malūne ir giliai atsi- 
dūstame, mintimis apsistoję 
ties savo tautos tragedija. 
Kiek mūsų amžiams liko Sibi
ro įšale palaidotų, kiek kan
čiose žuvo KGB rūsiuose, kiek 
psichiatrinėse ligoninėse, ko
kiam skaičiui buvo uždrausta 
tėvynėn grįžti... Laikas bėga, 
žūva dokumentai, miršta žmo
nės ir vis sunkiau benustatyti, 
kiek mūsų žuvo ar nukentėjo.

Reikėtų pasimokyti iš žydų, 
kurie ne tik suskaičiavo savo 
tautos aukas, bet ir nenuilsta
mai jau 60 metų ieško kalti
ninkų, visame pasaulyje vie
šina kaltininkų darbus ir 
traukia baudžiamojon atsako
mybėn. Tuo tarpu mūsų vals
tybinės ar net tarptautinės 
institucijos nesugeba tiesos 
paskelbti, jau nekalbant apie 
kaltininkų nubaudimą. Tad 
nors šiandien priminkime.

Tuoj pat po Lietuvos fakti
nio okupavimo, sovietinė val
džia 1940 m. birželio 7 d. įkū
rė Ypatingąją komisiją (ČK) 
lietuvių tautos genocidui įvyk
dyti. Po metų, t.y. 1941 m. bir
želio 14d, ČK pradėjo supla
nuotus masinius areštus, įka
linimą, tremtį ir naikinimą. 
Per pirmąją raudonojo teroro 
bangą Lietuva neteko 32,000 
savo geriausių sūnų ir dukrų. 
23,000 buvo išsiųsta Sibiran.

Privalome žinoti mūsų tau
tos budelius. Ypatingosios ko
misijos (ČK) sudėtis tokia:

, Jevsej Rozovskij, įeik Dembo, 
Judit Komod, Frid Krastin, 
Daniil Todes ir Kazys Mace
vičius.

Sovietinę okupaciją pakeitė 
fašistinė, komunistinį terorą 
— nacistinis. Lietuva neteko 
iki 70,00 lietuvių ir 160,000 
žydų. Iš 2,700,000 Lietuvos 
gyventojų beliko 2 milijonai. 
Užtai šalį užplūdo „interna
cionaliniai” specialistai: dar 
karo fronto linijai einant per 
Pabaltijį, su vadinama lietu
viškąja 16 divizija atvyko 
1,200 buvusių enkavedistų, 
kagėbistų ir kitų sovietinių 
represijų žymūnų. Antai vien 
Dekanozovo ir jo politikos vyk
dytojo gen. Vietrovo pavardės 
lyg šiolei šiurpą kelia tautoje.

Per kruvinąjį pokarį iš Lie
tuvos deportuota 350,000 į Si
birą, iš kurių 28,000 žuvo, o 
50,000 negrįžo tėvynėn. 
70,000 politinių pabėgėlių su
spėjo emigruoti, taip išgelbė-

dami savo gyvybę. 20,000 Lie
tuvos partizanų ir jų rėmėjų 
sunaikino stribai. Lietuva ne
teko pusės milijono gyventojų. 
O Iljos Erenburgo ir gen. Čer
niachovskio pavardės — reiš
kia 100 proc. prūsų ir lietuvi
ninkų tautos sunaikinimą, 
žiauriausią genocido pavyzdį 
pasaulyje. Jų nebeliko, todėl 
mes jų baltiškieji broliai pri
valome priminti pasauliui, 
kad, dar karui vykstant, sovie
tinei kariuomenei artėjant 
prie Karaliaučiaus, žinomo 
žurnalisto I. Erenburgo viešu 
raginimu Černiachovskio va
dovaujama divizįja išžudė vi
sus Prūsijos ir Mažosios lietu- 
vos gyventojus: vyrus, mote
ris, vaikus, senius. Vien už 
tai, kad jie iškentėjo 200 metų 
vokiečių okupaciją ir nežuvo 
per 4 metus nuo nacių. Per 2 
savaites buvo nukankinta, ant 
Marių ledo susprogdinta, iš
prievartauta ir ištremta 1.2 
milijonai prūsų ir lietuvinin
ku h

Viso, nuo komunistų supla
nuoto, Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos genocido nukentėjo 
1,694,000 žmonių. Iš jų 
800,000 — žuvo. Nuo nacių 
žuvo — 70,000 lietuvių ir 
160,000 žydų, t.y. 270,000 Lie
tuvos gyventojų.

Akivaizdu, kad prūsų-lietu- 
vininkų-lietuvių aukų 10 kar
tų daugiau nei Lietuvos žydų, 
tačiau šio fakto pasaulis ne
žino.

Nežino pasaulis, kad yra 
išlikę 14,000 lietuvių, gelbėju
sių žydus, sąrašai. Nežino, 
kad 815 jų patys žydai apdo
vanojo „Teisuolio” ir „Gelbė
tojo” vardais, kad 3,000 gelbė
tojų žuvo nuo nacių... Nežino 
pasaulis, kad, pagal apdova
notųjų skaičių — Lietuva yra 
trečia Europos valstybė iš 22. 
Ir tai prie ypatingai žiauraus 
nacistinio režimo, kurio nepa
tyrė nei Olandija, nei Belgija.

O juk yra Seime Užsienio 
reikalų komitetas, kuriame 
ilgą laiką dirbo Emanuelis 
Zingeris. Juk yra prezidento 
V. Adamkaus sukurta Tarp
tautinė komisija nacių ir so

Kad neprailgtų laukimas prie Lietuvos-Lenkijos pasienio, Lazdijuose į 
rimtas diskusijas įsitraukę Vasario 16-osios gimnazijos direktorius A. 
Šmitas (kairėje) ir dr. P. Kisielius. Jie yra pakeliui į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir PL jaunimo sąjungos suvažiavimą Seinuose.

M. Šmitienės nuotr. *

vietų genocidui tirti, kurios 
pirmininkas ir vėl — Emanue
lis Zingeris.Tačiau nei duo
menų apie lietuvių genocidą, 
nei lyginamosios analizės apie 
nacių-sovietų nusikaltimus, 
nei kaltųjų paieškos, bei pa
traukimo atsakomybėn.

Sektinu pavyzdžiu turėtų 
būti Vyzentalio organizacijos 
veikla. Būdama tik visuome
nine, ji sugebėjo gauti leidimą 
pasinaudoti Lietuvos valstybi
niu archyvu, kurio pagalba 
pateikė įtariamųjų sąrašą. 
Tuo tarpu mūsų Tarptautinė 
komisija nesugeba išsireika
lauti jau žinomų nusikaltėlių 
— KGB vadovų. Antai, Du- 
šanskis ramiai gyvena Izrae
lyje, Raslanas — Rusijoje.

Pasigėrėjimo vertos Lietu
vos žydų bendruomenės pa
stangos įamžinti holokaustą: 
Lietuvos naujųjų amžių istori
joje jie sugebėjo išsikovoti net 
5-6 puslapius su iliustracijo
mis žydų katastrofai išdėstyti. 
Tuo tarpu ten nėra nei vieno 
žodžio apie žydų gelbėjimą. 
Holokausto tema įtraukta į 
Kariūnų, kvalifikacijos ir t.t. 
mokymo programas. Komisi
jos vardu E. Zingeris sudarė 
bendradarbiavimo sutartis su 
mokslo ir švietimo įstaigomis, 
Krašto apsaugos ministerija 
bei Genocido ir rezistencijos 
centru, besistengiant užpildyti 
XX a. Lietuvos istorijos spra
gas, atkurti istorinę tiesą ir, 
šviečiant visuomenę, tiek Lie
tuvoje, tiek užsienyje — ska
tinti santarvę bei pagarbą 
žmogaus teisėms.

Pasaulyje plinta visai kito
kia informacija, kurios nepa
neigia E. Zingerio komisija. 
Užsienio žiniasklaidoje nėra 
žinių apie mūsų 1,694,000 
žmonių palietusį genocidą, 
apie 800,000 žuvusiųjų. Kalte 
kalama tik apie žydų 160,000 
žūtį, kartais padidinant šį 
skaičių iki 200,000. Taip pat 
neteikiama pasauliui žinių ir 
apie 14,000 žydų gelbėtojų — 
Lietuvos piliečių.

Turime žinoti Emanuelio 
Zingerio vadovaujamos Tarp
tautinės komisijos sudėtį, kad 
galėtume* pasiklausti atsakin
gų už istorinę tiesą, tautų san
tarvę ir pagarbą žmogaus tei-
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sėms, kodėl taip vienpusiai 
formuojamas Lietuvos įvaizdis 
pasaulyje?

Be komisijos pirmininko 
Emanuelio Zingerio, yra na
riai: Andrevs Baker, Joachim 
Tauber, Nichol Lane, Jurij 
Afanasjev, Toma Birmontienė, 
Liudas Truska, Saulius Sužie
dėlis, Vytautas Radžvilas.

Lietuvos Nejkiklausomybės 
Akto signatarai bandė atitai
syti skelbiamą, kol kas viena- 
pusę, tik žydų katastrofą vie
šinančią, informaciją, papil
dant ją lietuviškuoju faktoriu
mi. Kadangi žinoma, kad jau 
12 metų atkurtame Valstybi
niame Vilniaus Gaono žydų 
muziejuje yra duomenys apie 
žydų gelbėtojus, kurie tiek lai
ko nebuvo skelbiami nei Lie
tuvos, nei pasaulio visuome
nei, signatarai paprašė šių 
duomenų. Muziejus, kurio di
rektorius tas pats E. Zingeris, 
iki šiolei taip ir nepateikė visų 
prašomų duomenų, kas leistų 
sukurti metodikas ir padaryti 
nacių bei komunistų vykdyto 
genocido lyginamąją analizę. 
Toks informacijos slėpimas 
nuo visuomenės, arba dalinis 
duomenų pateikimas pačio 
aukščiausio lygio politikams, 
kelia įtarimą apie „...istorinės 
tiesos atkūrimą, bei santarvės 
ir pagarbos žmogaus teisėms” 
skatinimą.

Ar tik ne šios, Lietuvos gar
bę ir orumą įrodančios, infor
macijos slėpimas bei dalinis 
duomenų skelbimas (tik lietu
vių kalba, tik Lietuvoje) nesu
formavo prasto Lietuvos įvaiz
džio? Ar tik ne vienpusė infor
macija nesuformavo neteisin
gos nuomonės apie lietuvių 
tautą, privedusios iki diploma
tinių kraštutinumų Seime ir 
Teisėsaugos institucijose? Ar 
tik ne ši ribota ir vienpusiš
kai žydų holokaustą viešinan
ti, bei 12 kartų didesnį lietu
vių genocidą slepianti, infor
macija nepažeidė žydų ir lietu
vių lygiateisiškumo bei dirbti
nai nesukėlė nacionalinės ne-1 
santaikos tarp 600 metų drau
giškai gyvenusių tautų?

A. t A.
SALOMĖJA SKAUDIENĖ

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2001 m. rugsėjo 17 d., 
sulaukusi 92 metų.

Liūdinčios liko dukros; Jūra Jodelienė, Vida Sabienė 
• ir Nijolė Skaudienė, dukterėčia Ksavera Laurušaitįenė ir 

sesuo Alfa Budrionienė su šeimomis, 9 anūkai ir 13
proanūkų.

Velionė palaidota Cook Waldon kapinėse, Round Rock, 
TX, šalia savo vyro Juozo.

Nuliūdę artimieji

A. t A.
Dr. ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą inž. VANDALINĄ 
DOMANSKI, sūnus adv. RIMĄ DOMANSKI ir dr. 
JONĄ DOMANSKI, Rimo žmoną PRANUTĘ ir 
anūkus MARIJĄ ir JONĄ.

Ramojus Mozoliauskas 

Aleksas Lauraitis 

Pranas Naris 

Romualdas Povilaitis

Draugo fondo garbės narei

A. t A.
Dr. ALINAI DOMANSKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame vyrą, garbės 
narį VANDEL1NĄ, sūnus — Draugo fondo teisinį 
patarėją adv. ALEKSANDRĄ RIMĄ, dr. JONĄ, jų 
šeimas, draugus bei artimuosius.

braugo fondas

5
Ar tik ne E. Zingeris, būda

mas muziejaus direktoriumi 
bei Tarptautinės komisijos 
pirmininku, kaip pareigūnas 
ir įgaliotasis, užuot Lietuvos 
interesų gynimo nepakenkė 
valstybei, ar nepadarė žalos, 
rodydamas vienpusę informa
ciją? Argi toks kenkimas ne
numatytas Lietuvos respubli
kos Baudžiamojo kodekso 67, 
72, 742 straipsniuose?

Vien šiuos skaičius žinoda
mi, — 1,694,000 lietuvių ir 
160,000 žydų, — ar neprivalo
me įvertinti pareigūnų veiklą 
kaip:

— slepiančią nuo Lietuvos ir 
pasaulio visuomenės tikrąją 
informaciją;

— didinančią žydšaudžių te
mą, pažeidžiant nekaltumo 
sąvoką;

— provokuojančią skaičiais 
ir dokumentais nepagrįstas 
diskusijas, perdėtai įvardija
mas kaip antisemitizmo ap
raiškas Lietuvoje;

— formuojančią tikrovės ne
atitinkantį Lietuvos įvaizdį 
pasaulyje.

O įvertinus ir pareikalauti 
atsakomybės už didelę, nepa
taisomą žalą Lietuvai: apribo
jant informaciją — sukelti 
tautinę nesantaiką valstybės 
viduje ir pasaulyje. Juk ku
riame teisinę valstybę, todėl 
buvę Seimo nariai atsakingi 
prieš įstatymus daug griež
čiau nei paprasti piliečiai. Ki
taip — k.uo mes skiriamės nuo 
komunistinės partokratijos?

* Nuo rugpjūčio 1 d. AB 
„Lietuvos telekomas” įvedė 
sujungimo mokestį ir dar 
kartą padidino ryšių paslaugų 
kainas. Tuo pačiu metu dau
giau kaip keturis kartus pa
brango vietiniai pokalbiai tak
sofonu. Trejus metus pokalbio 
minutė taksofonu kainavo tiek 
pat, kaip ir vadinamuoju fik
suoto ryšio telefonu, todėl 
keičiant kainas, niekas nepa
stebėjo „Telekomo” leidime 
užprogramuoto dar vieno šios 
bendrovės pasipelnymo būdo.

(LA, Elta)
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Čikagos lietuvių moterų klubo madų popietės komiteto dalis. Sėdi: Sofija 
Žukaitė, Cecilija Matulytė, stovi Nijolė Kaveckienė, Irena Norbutienė, 
Pranciška Simanonienė, Marija Krauchunienė. Popietė rengiama spalio 6 
d. Hilton Oak Lawn Windsor salėje.

Čikagos lietuvių moterų 
klubo narės kviečia viešnias 
ir svečius į madų popietę šeš
tadienį, spalio 6 d., Hilton 
Oak Lawn viešbučio Windsor 
šalėje. Aprangą, tinkančią 
kasdieninei aplinkai, darbo
vietei bei išeiginėms progoms, 
demonstruos klubo narės, jų 
dukros, vaikaičiai ir viešnios. 
Drabužių dydžiai - nuo 4 iki 
24. Tai - „Hansen’s Vilią” iš 
Manhattan prekybos pavyz
džiai. Vaikų drabužėliai parū
pinti iš „Kids Karousel” krau
tuvės, Tinley Park, IL. Pasis
večiavimas - 11:30 vai., pietūs 
12:30 val.p.p. Vietos užsako
mos tel. 708-974-0250 (Ruth 
Hoffman) ir 708-974-2946 (Ire
na Norbutienė). Kviečiame su 
mumis praleisti keletą va- 
[ąpdų malonioje aplinkoje, ge
rai nusiteikti ir pasidalinti 
mintimis su draugais ir pažįs
tamais.

Pagal priežodį sakoma —
„Mokyk vaiką, kol mažas”. Per 
„■Charakterio ugdymo prog
ramą” „Vaiko vartų į mokslą” 
būrelio remiami Lietuvos po- 
mokykliniai centrai kaip tik 
stengiasi padėti asocialių šei
mų vaikams. O Pasaulio lietu
vių centre Lemonte „Laumių 
pietų” metu Čikagos ir apylin
kių vaikai, tėvai, seneliai ir 
kiti visuomenės nariai turės 
PEOgoą paremti būrelio pas
tangas ir projektus Lietuvoje. 
Registruokitės pietums skam
bindami Nijolei Grigaliūnie
nei, tel. 708-974-1262.

LIETUVIŲ FONDO 
GOLFO IŠVYKA

Tradicinė LF metinė golfo 
žaidynių išvyka bus šį sekma
dienį, rugsėjo 30 d., Lieponių 
šeipios Old Oak County club 
143-čia gatvė ir Parker Road, 
Orland Parke. Golfo žaidynės 
prasidės 10:30 v.r., 4 v. p.p. 
—. poilsis su atgaiva, 5 v.v. va
karienė.

Į golfo žaidynių varžytines 
jau yra užsiregistravę daugiau 
kaip 70 asmenų. Į atgaivą ir 
vakarienę linksmai praleisti 
sekmadienio vakarą yra kvie
čiami žaidėjų šeimos nariai, 
draugai ir visi suinteresuoti 
golfo žaidynėmis. Registruotis 
kreipiantis į Vytą ir Aldoną 
Vaitkus tel. 630-243-8178.

LF golfo žaidynių išvyka jau 
yra 7-oji. Žaidėjai, kurie nėra 
fondo nariai, turi gerą progą 
tapti fondo nariais. Kas auko
ja LF 100 dol. ir daugiau, gau
ną bilietą į žaidynes ir vaka
rienę.

LF golfo žaidynių išvykos 
dajtą. ir viętą fondas visuomet 
skelbia iš anksto „Draugo” 
renginių kalendoriuje taip, 
kaip ir visos kitos organizaci
jos-.-

St. Džiugas

LR Seimo ir JAV Lietu* 
vių Bendruomenės atstovų 
komisijos posėdžiai vyks spa
lio 8-11 dienomis Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte, Illinois. 
Iš Lietuvos atvyksta Komisi
jos pirm. Vaclovas Karbaus- 
kis, Arminas Lydeka, Jurgis 
Razma ir Aloyzas Sakalas. De
legacijai vadovaus LR Seimo 
pirmininko pavaduotojas Ar
tūras Skardžius. JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos ats
tovai — pirm. Liūda Rugie- 
nienė, Gediminas Leškys, Vy
tas Maciūnas, Dalia Puškorie- 
nė, Vytautas Vidugiris.

Prof. Juozą Eretą, Šveica
rijoje gimusį, bet Lietuvoje gy
venusį ir daug jėgų atidavusį 
visuomenininką, prisimins 
grupė jį pažinojusių ar sutiku
sių žmonių. Dalyvaus Laima 
Šalčiuvienė, Jonas Kavaliūnas 
ir prel. Ignas Urbonas. Su 
Ereto gyvenimu ir asmenybe 
supažindins Juozas Baužys. 
Prisiminimas vyks ' antrąją 
Ateities akademinio savaitga
lio dieną, spalio 28-ąją, Ateiti
ninkų namuose, Lemont, IL. 
Čikagos ir apylinkių visuo
menė kviečiama savaitgalyje 
dalyvauti.

Net 30 plokštelių ir 11 
kompaktinių plokštelių yra
išleidęs garsus berniukų cho
ras „Ąžuoliukas”, jau 40 metų 
džiuginantis Lietuvos ir užsie
nio klausytojus. Jvairių kon
kursų laureatas „Ąžuoliukas” 
atvyksta į JAV ir spalio 14 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. surengs 
koncertą Maria aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto „Sek
lyčioje”, 2711 W. 71st Str., 
Chicago;

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misija spalio 7 d. 12 
vai. Pasaulio lietuvių centro 
naujai dekoruotoje didžiojoje 
salėje ruošia pabendravimo 
pietus. Stalus reikia užsisaky
ti kreipiantis į Vandą Gvildie
nę tel. 630-271-9136. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

PAMINĖJOME RUGSĖJO
11-OSIOS TRAGEDIJĄ

2001 m. rugsėjo 15 d. Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
aukštesniojo skyriaus moki
niai susikaupė ir prisiminė 
tragediją, kuri įvyko antradie
nį New Yorke. Visi sustojo ra
teliu, susiėmė rankomis ir pa
gerbė tragišką įvykį sukalbė
dami „Tėve mūsų”.

„Geležinio Vilko” istorijos 
būrelio vardu tikime, kad gi
lus patriotizmas šiam kraštui 
ir Lietuvai dega visų mūsų 
širdyse ne tik šiandien ir šią 
savaitę, bet visados...

Audrė Kapačinskaitė
„Geležinio Vilko” pirmininkė

Stanislovas Korsakas, gy
venantis Grayslake, IL, naujai 
atvykęs iš Lietuvos, Draugo 
fondo rudens vajui kaip savo 
pirmą įnašą atsiuntė 25 dol. 
Labai dėkojame ne tik už fi
nansinę, bet ypač už moralinę 
paramą, stengiantis išlaikyti 
„Draugą”, vienintelį lietuviš
ką laikraštį, už Lietuvos ribų.

B. NAINIO POKALBIS „SEKLYČIOJE”
Rugsėjo 11-oji Amerikos is- 

torįjoje liks kaip diena, kada 
nutiko vienas baisiausių įvy
kių.

Elena Sirutienė, „Sekly
čios” programų organizatorė, 
norėdama supažindinti popie
čių lankytojus su paskutinių 
dienų įvykiais, pakvietė žur
nalistą, buvusį Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirminin
ką, buvusį „Pasaulio lietuvio” 
žurnalo redaktorių ir nenuils
tantį visuomenininką inž. Bro
nių Nainį, kad jis išreikštų 
savo samprotavimus apie pas
kutinius įvykius New Yorke ir 
Vašingtone.

B. Nainys sakė, kad nenusi
pelnė tokio iškilmingo prista
tymo ir dėkojo E. Sirutienei už 
pakvietimą, o popietės lanky
tojams už gausų atsilankymą. 
Pokalbio temą jis, pavadino 
„Teroras ar karo aktas” ir 
pabrėžė, jog čia jis išsakys as
menišką nuomonę, kurią susi
darė skaitydamas laikraščius, 
klausydamasis radįjo ir televi
zijos pranešėjų, koresponden
tų. Žinoma, kiekvienas, besi
klausydamas šių pranešėjų 
komentarų, susidarė skirtin
gas nuomones.

B. Nainys teigė, kad įvykis 
buvo labai žiaurus, gal žiau
resnis už Pearl Harbor japonų 
užpuolį. Per abudu įvykius žu
vo daug nekaltų žmonių. Pas
tatus bus galima atstatyti, 
tačiau žmonių išgyvenimai 
išliks visam laikui, o žuvusių
jų, deja, jau nebeprikelsi.

B. Nainys sakė, jog klausan
tis žymių radijo ir televizijos 
pranešėjų gerai apgalvotų ana
lizių, buvo sunku suprasti, 
kad niekas negvildeno klausi
mo, kodėl kai kurie arabų-mu
sulmonų religijęs išpažintojai 
yra nusistatę prieš Ameriką, 
nors Europos šalių neliečia. 
Labai maža dalis žurnalistų, 
B. Nainio nuomone, išdrįso 
paminėti, jų manymu, užpuo
limo priežastis - nors Ameri
ka demokratinė šalis, tačiau 
daugeliu atveju rėmė musul
monų krašte esančias diktatū
rines valdžias. B. Nainys pa
minėjo, kad Amerikos nuolati
nis Izraelio rėmimas kovoje su 
Palestinos laisvės kovotojais 
iššaukė Arabų valstybėse gy
venančių asmenų nepasitenki
nimą. Jis sakė, jog žinių pra
nešėjai taip pat neminėjo ne
kaltų žmonių mirčių, įvykdytų 
karo metu Europoje - Dresde- 
ne, Nagasaki ir Hirosima 
miestuose Japonijoje. Žurna
listai neminėją ir Stalino nu
žudytų žmonių, kurių buvo 
apie 20 mln. B. Nainio nuo-' 
mone, šiuo metu jiems tai ne
rūpėjo, visus įvykius jie susie
jo su pasižymėjusiu fanatiku 
Osama bin Laden, kuris yra 
daug kartų parodęs neapy
kantą Amerikai. Paskaitinin
kas klausė, galbūt ir šį žmogų 
kas nors remia, galbūt jis yra 
tik kažkieno tarnas?

B. Nainys svarstė, ką laikyti 
teroru, o ką karo aktu. Prisi
mintini įvykiai Lietuvoje, kai 
Lietuvos partizanai kovojo 
prieš rusų okupantus dėl lais
vės susigrąžinimo, o dabarti
niai čečėnai kovoja su Rusija 
dėl nepriklausomybės. Rusai 
šiuos kovotojus vadino ir vadi
na teroristais. Tais pačiais epi
tetais Hinijojė vadinami žmo
nės, kurie reikalauja demok
ratinės valdžios. B. Nainys 
priminė tuos laikus, kada Iz
raelis ir Amerika kovojo dėl 
savo nepriklausomybių, kai 
buvo vedamos partizaninės

Ateitininkų šalpos fondo 
suvažiavimas įvyks š. m. 
spalio 28 d. 1:45 val.p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
tuojau po paskutinės Ateiti
ninkų savaitgalio paskaitos. 
Ateitininkų šalpos fondo val
dyba kviečia ateitininkus bei 
fondo rėmėjus šiame suvažia
vime gausiai dalyvauti.

kovos, pareikalavusios dauge
lio nekaltų žmonių gyvybių. 
Paskaitininkas paminėjo šių 
dienų Airijos katalikų ir Ang
lijos protestantų kovas, Airijai 
norint atgauti Anglijos užimtą 
Airijos krašto dalį. Žūna daug

» nekaltų žmonių, kuriems ne
rūpi teisingumas, bet tik jų 
pačių tikslai, kovotojai vieni 
kitus vadina teroristais. Tas 
pats, B. Nainio nuomone, ir su 
musulmonų teroristais, kurie 
neieško teisingumo, bet tik 
nori išlieti neapykantą val
stybėms, nenorinčioms paten
kinti jų egoistinių reikalavi
mų. Visos religijos draudžia 
žudymus ir skatina meilę, 
žmonių sugyvenimą. Paskaiti
ninkas pažymėjo, jog jei bus 
prieita prie karo veiksmų, no
rint nubausti tikruosius ar 
manomus kaltininkus, gyve
nančius įvairiose valstybėse, 
ypač Afganistane, organizavu
sius teroro veiksmus prieš 
Ameriką, gali žūti didelis 
skaičius žmonių ir gali būti 
sunaikinti miestai, įmonės, 
nesurandant tikrųjų kaltinin
kų. Koks bebūtų atkirtis, jis 
gimdo naują terorą prieš pir
mąjį.

Šiame pokalbyje „Seklyčio
je” buvo paminėtos daugelio 
žymių žurnalistų išreikštos 
mintys, pasmerkiančios šiuos 
teroristinius išpuolius, kurie 
nepasiekė tikslo, bet sužadino 
dar didesnę Amerikos žmonių 
meilę savam kraštui. B. Nai
nys siūlė skaitant laikraščius, 
klausantis radijo ir televizijos 
pranešimų, susidaryti savo 
nuomonę apie šio naujojo 
šimtmečio įvykius.

Elena Sirutienė dėkojo žur
nalistui B. Nainiui už pokalbį 
šia aktualia tema. Žuvusiųjų 
pagerbimui Aldona Pankienė, 
„Seklyčios” talkininkė, sugie- 
dojojo giesmę „Anapus sau
lės”. Padėkojusi gausiai susi
rinkusiems popietės lankyto
jams pakvietė pasivaišinti 
„Seklyčios” šeimininkių pa
ruoštais valgiais.

Antanas Paužuolis
Sk albimui
IMIGRACINĖS TEISĖS 

ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 

Galimos konaultacįjoa Šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulasld Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

NEMUŠA GIEDRIUS PENCYLA 
Attorney at Law 

Member,Federal Trial Bar 
Former Aaat. States Attorney, 

DuPage County
Cnminal, Family and Civil Law 

Iloura by Appoitment 
B South Van Buren 

Batavia, Illinoia 80510 
Associate offices in Clarendon Hills, 

Itolling Meadovrs and Chicago 
(Old Town Area)

Tel. 638408-8800 Fa*. 8384064899

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
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Lietuvių fondo tarybos pirmininkas dr. Antanas Razma (dešinėje) įteikia 
50,000 dol. čekį PLC valdybos pirmininkui Algirdui Sauliui ir tarybos pir
mininkui Rimantui Griškeliui.

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 
PRASIDĖJO RUDENS SEZONAS

Tik pradėjus kalendorinį ru
denį rugsėjo 22 dieną, jo pra
džią patvirtino pirmasis šio 
rudens renginys rugsėjo 23- 
iąją Pasaulio lietuvių centre. 
Tą sekmadienį po pamaldų į 
centro didžiąją salę susirinko 
gausus centro lankytojų būrys" 
pietums ir oficialiam naujai 
dekoruotos salės atidarymui. 
Lietinga rudens diena liudijo 
vasarėlės pabaigą ir rudens 
pokylių bei kultūrinių rengi
nių pradžią, tam naujai pa
puoštoje centro didžiojoje sa
lėje.

Pirmieji sezono pietūs buvo 
pradėti prel. dr. Igno Urbono 
invokacija, prašant Kūrėjo pa
laimos visoms centro darbuo
tojoms, didelį lietuvybės išlai
kymą teikiančiam Pasaulio 
lietuvių centrui ir visiems su
sirinkusiems.

Centras augs ir plėsis

PLC tarybos pirm. Riman
tas Griškelis, pasveikinęs vi
sus susirinkusius, padėkojo 
Lietuvių fondui, kuris į PLC 
yra investavęs daugiau negu 
200,000 dolerių, kad centras 
tarnautų lietuviškiems porei
kiams, mūsų religiniams, tau
tiniams ir kultūriniams reika
lams. Centras jau per mažas 
mūsų jaunajai kartai. Moki
niai nesutelpa į centro litua
nistinės mokyklos klases. Tam 
reikia papildomų patalpų. 
Sportininkams reikia naujos, 
didesnės sporto salės. Nauji 
beldimai j PLC duris, prašant

PLC salės atnaujinimo komiteto 
pirmininkas Juozas Kapačinskas.

Atnaujintos PLC didžiosios salės pietinė pusė. Salės atidaryme prie Vaišių stalo sėdi (iš kairės): dr. Teresė Kaz
lauskienė, Bronius Nainys, Violeta Mikaitienė, dr. Vilius Mikaitis, Rūta Sušinskienė, Kęstutis Sušinskns, dr. 
Vitalija Vasaitienė, Juozas Kapačinskas ir Giedrė Mereckienė. Visos nuotraukos — Vytauto Jasinevičiaus

Salės atnaujinimo architektas Kęstutis Ječius ir PLC tarybos pirminin
kas Rimantas Griškelis.
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naujų patalpų, naujų „condo- 
miniums” naujiems centro gy
ventojams. Tokie ateities pla
nai reikalauja naujo kapitalo, 
naujų centro narių, aukų, 
naujų renginių bei jų lanky
tojų.

Kalbėti pakviestas LF tary
bos pirm. dr. Antanas Razma 
pasidžiaugė plačia ir sėkmin
gai atliekama Pasaulio lietu
vių centro veikla, palinkėjo 
dar labiau į ją visiems įsijung
ti ir įteikė centrui šių metų LF 
paramą 50,000 dolerių.

— Prie pulto kviečiame ar
chitektą ir buvusį centro val
dybos pirmininką Kęstutį Je- 
čių, — kvietė pirmininkaujan
tis.

Apjuostas plačia tautine 
juosta salės atnaujinimo ar
chitektas dėkojo visiems komi
teto nariams, ypač dekoratorei 
Giedrei Mereckienei, jai įtei
kiant rožių puokštę. Jis pri
minė, kad dar vienas darbas 
— estrados sienos dekoravi
mas yra neatliktas.

Salės atnaujinimo komiteto 
pirm. Juozas Kapačinskas sa
vo žodyje pabrėžė, kad naujai 
dekoruota PLC didžioji poky
lių salė yra ne prastesnė už 
amerikiečių „Ballroom” sales 
ir bus geras centro pajamų 
šaltinis. Parodant mūsų pačių Su gėlėmis - PLC salės dekoratorė 

Giedrė Mereckienė.

talkos reikšmę, buvo paminėti 
dr. Donato Siliūno vadovauja
mi sportininkai, išdažę LF 
salę.

Skolos — nedidelės
Centro valdybos pirm. Algir

das Saulis minėjo, kad salės 
atnaujinimo 250,000 dol. są
mata bjpvo atlikta išeikvojus 
mažesnę sumą. Dabar gavus 
Lietuvių fondo 50,000 dol. 
čekį, lieka tik 38,000 dol. sko
la. Galimas daiktas, kad sko
los padidės ateityje plečiant 
Pasaulio lietuvių centro patal
pas arba statant naujus „Con- 
dominiums”. Tam yra būtinas 
racionalumas ir finansinis at
sargumas, matant JAV ekono
mikos nuosmukio ženklus.

Žiūrint į salės atidarymo 
pietų dalyvius, daugumą jų 
sudarė „žilos galvos”, su labai 
menku skaičiumi lituanistinės 
mokyklos mokinių bei sporti
ninkų tėvų. Gal jie surengs 
atskirus renginius naujai de
koruotoje salėje, tuo papildant 
centro iždą bei finansuojant 
centro plėtrą, jo išlaikymą 
ateityje.

Salės atidarymo dalyvius 
muzika ir dainomis linksmino 
Algimanto Barniškio kapela.

Br. Juodelis
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