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Įkaitu drama Panevėžyje baigėsi 
nukovus nusikaltėlį

Panevėžys, spalio 9 d. 
(BNS) — Rugsėjo 8-osios naktį 
Panevėžyje pareigūnais įsiver
žė į butą Ramygalos gatvėje ir 
nukovė įkaitus čia laikiusį pa
vojingą nusikaltėlį 25 metų 
Virginįjų Savickį.

Operacijos metu lengvai į 
ranką buvo sužeistas įkaitu 
laikytas 14-metis moksleivis 
Aleksandras Špilevojus, įkaitė 
60-metė buto šeimininkė Bro
nislava Varnytė nenukentėjo. 
A. Špilevojus paguldytas į li
goninę. Vaikinas, kurį kąip 
priedangą V. Savickis visą lai-. 
ką laikė šalia savęs, patyrė' 
moralinį sukrėtimą. Pasak pa
reigūnų, kulka berniuko ran
kos kaulų nepažeidė.

Kas tiksliai sužeidė berniu
ką, konkrečiai nežinoma. Jį 
galėjo sužeisti ir nusikaltėlio 
šūviai, ir atšokusios iš pa
reigūnų ginklų paleistos kul
kos.

Derybos su 50,000 JAV dole
rių ir automobilio „Jeep” rei
kalavusiu V. Savickiu vyko iki 
pat vidurnakčio. Kai pasigirdo 
šūvis, 7-8 pareigūnų grupė, 
įsiveržė į butą. Po V. Savickio 
šūvio situacija buvo įvertinta 
kaip didelis pavojus įkaitams 
ir nuspręsta šturmuoti butą. 
Šturmo metu V. Savickis buvo 
nublokštas į kampą ir parei
gūnai išplėšė iš jo rankų 
įkaitu laikytą 14-metį mokinį. 
Netrukus buvo pastebėta, kad 
vienoje rankoje V. Savickis 
turi ginklą ir tiesią jį link pa

Tėvynėje pasižvalgius
* Premjeras Algirdas Bra

zauskas artimiausiame Sei
mo posėdyje turės atsakyti į 
klausimą, ar vyriausybė nu
mato panaikinti mažiausią 
baltojo cukraus pardavimo iš 
fabrikų kainą. Vyriausybė 
rugsėjo 24 d. nustatė minima
lią valstybinę (2.5 lito už kilo
gramą) ir mažiausią gamin
tojų (2.43 lito už kilogramą) 
parduodamo baltojo cukraus 
laikiną kainą. Seimo narių 
nuomone, šis vyriausybės nu
tarimas, prieštaraujantis įsta
tymams ir rinkos ekonomikos 
pamatiniams principams, 10- 
15 proc. pabrangino cukrų bei 
konditerijos gaminius. Be to, 
jis pažeidžia vartotojų teises ir 
smukdo maisto pramonę. Kon- 
diterijos pramonė, pasak par
lamentarų, nebegali konku
ruoti su importine produkcija.

* Centristai Seime pra
dėjo rinkti parašus dėl ne
pasitikėjimo sveikatos apsau
gos ministru Romualdu Dob
rovolskiu . Kaip pranešė Cen
tro sąjunga (CS), antradienį 
per pusdienį surinkta 14 Sei
mo narių parašų. R. Dobro
volskis ministru buvo paskir
tas šį pavasarį. Į šį postą jį 
delegavo Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai). Nepasitikėji
mui pateikti reikia ne mažiau 
kaip 29 Seimo narių paramos.

* Praėjusios kadencijos 
Seimo priimtas įstatymas 
dėl sovietmečio okupacijos ža
los atlyginimo bei Lietuvos 
siekiai įstoti į NATO tebemeta 
šešėlį ant iš esmės gerų Lietu
vos ir Rusijos santykių, sako 
Rusijos ambasadorius Lietu
voje Jurij Zubakov. (bnsi

* Įspėjimus apie numa
tomą atleidimą iš darbo 
spalio 1 d. turėjo 1,000 dar
buotojų 15-koje Lietuvos įmo
nių. (VŽ.Elta)

reigūnų, o kita ranka stvėrė 
už ginklo kitam pareigūnui. 
Tada pareigūnai šovė į V. Sa
vickį. Nusikaltėlis buvo nu
kautas.

„Buvo labai sudėtinga situa
cija. Per derybas jis davė 
mums suprasti, kad gyvas ne
pasiduos — žus arba pabėgs, 
bet į kalėjimą neis”, pasakojo 
Greitojo reagavimo rinktinės 
„Aras” komisaras Viktoras 
Grabauskas.

V. Savickis bute Ramygalos 
gatvėje užsibarikadavo pirma
dienio rytą, kai spruko nuo jį 
persekiojusių policininkų. Nu
sikaltėlis prisidengė paaugliu 
ir įbėgo į Ramygalos gatvės 48 
namo laiptinę. Po to jis pateko 
į butą 3 aukšte, kur gyveno se
nutė invalidė ir čia pasiliko.

V. Savickio bendras 31 metų 
R. Zamolskis, kuris, kaip ma
noma, yra sužeistas, pasislėpė 
ir iki šiol yra nesulaikytas. 
Abu įtariamieji anksčiau buvo 
teismo pripažinti įvykdę sun
kius nusikaltimus ir priversti
nai gydyti psichiatrijos ligo
ninėse, nes buvo nepakaltina
mi. '

Tuo tarpu sužeistas 14-metis 
A. Špilevojus gydomas Pa
nevėžio ligoninės vaikų rea- 
nimacįjos skyriuje. Pasak gy
dytojų, jis neblogai jaučiasi, 
patirtas sukrėtimas, atrodo, 
praeina. Operuoti lengvai su
žeistos rankos nėprireikė. Kul
ka rankos kaulų nepažeidė.

* Informacinės visuo
menės plėtros komiteto duo
menys rodo, kad valstybės in
stitucijose naudojamos nelega
lios programinės įrangos vertė 
siekia mažiausiai 8 mln. Lt. 
Jai legalizuoti iš kitų metų 
valstybės biudžeto prašoma 
1.5 mln. Lt. (VŽ, Elta)

* Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininkas Alvydas 
Sadeckas pasiūlė sugriežtinti 
atsakomybę už melagingus 
pranešimus apie visuomenei 
gresiantį ar ištikusį pavojų. 
Šiuo metu už melagingą pra
nešimą, dėl kurio buvo berei
kalingai iškviestos atitinka
mos tarnybos, gali būti bau
džiama laisvės atėmimu ir 
bauda arba tik bauda. Tačiau 
A. Sadeckas siūlo sugriežtinti 
atsakomybę, jei dėl melagingo 
pranešimo buvo sutrikdyta 
įmonių, įstaigų, organizacijų 
veikla, buvo nutraukti masi
niai renginiai, kilo žmonių pa
nika ar buvo padaryta didelė 
turtinė žala. Šiuo atveju sei- 
mūnas siūlo bausti laisvės at
ėmimu nuo 2 iki 6 metų. ibns>

* Įtarimai, kad už Vokie
tijoje viešėjusį liberalą Gin
tarą Steponavičių balsavimo 
mygtukus spaudė Seimo vice
pirmininkas, socialliberalas 
Artūras Skardžius, nepasi
tvirtino. Pasirodė, jog pastaro
jo balsą liberalui priskyrė 
stringanti balsavimo įranga.

* Jeigu pagrindinis kan
didatas treniruoti Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinę Anta
nas Sireika kategoriškai atsi
sakys siūlomo posto, kandi
datų gretas ketina papildyti 
Mineralnyje Vody „Lokomotiv” 
klube (Rusija) dabar dirban
tis 52 metų Rimas Girskis.

(LR,Eito)
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Praėjus beveik mėnesiui po teroro aktų JAV, Lietuvoje buvo paminėtas žuvusiųjų New Yorke bei Vašingtone at
minimas. Antradienį prie JAV ambasados Vilniuje Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų ir Vasario 16- 
osios klubo organizuotame minėjime dalyvavo kelios dešimtys moksleivių bei JAV ambasados darbuotojų. Ren
ginyje kalbėjęs Vasario 16-osios klubo pirmininkas, vienintelis gyvas likęs po žudynių Medininkų pasienio 
poste Tomas Šernas sakė, jog negalima likti abejingiems tam, kas įvyko. „Mums baisu ne dėl to, kad pažeminta 
supervalstybė ir ne dėl aukų skaičiaus, mums baisu dėl dvasios, kuria padarytas šis nusikaltimas”, sakė T. Šer
nas. JAV ambasadorius Lietuvoje John Tefft teigė, kad jam iki šiol sunku suprasi tai, kas įvyko New Yorke bei 
Vašingtone. „Mes visada turime būti kartu, taip kaip šiandien”. Minėjime dalyvavę vaikai prie JAV ambasados 
padėjo gėlių bei uždegė žvakeles aukų atminimui.

Nuotr.: Kalba Tomas Šernas, dešiniau stovi JAV ambasadorius Lietuvoje John Tefft.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

Lietuvoje yra Įtariamų 
tarptautinių teroristų

Vilnius, spalio 9 d. (BNS)
— Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) vadovas Mečys 
Laurinkus po antradienį pre
zidentūroje vykusio susitikimo 
su prezidentu Valdu Adamku
mi teigė, kad Lietuvoje yra 
žmonių, įtariamų priklausy
mu tarptautinėms teroristi
nėms organizacijoms.

M. Laurinkus neatskleidė, 
kiek yra teroristų, kur jie yra 
ir ar jie turi sąskaitų Lietuvos 
bankuose. Pasak VSD vadovo, 
įtariami teroristai daugiausia 
yra iš Vidurinės Azijos valsty
bių, „garsių teroristinėmis or
ganizacijomis”. Pasak M. Lau
rinkaus, su jais bus pasielgta 
taip, kaip buvo elgtasi iki šiol
— surinktos žinios perduotos 
Migracijos tarnybai ir jie bus 
išsiųsti iš Lietuvos. Prieš iš
siųsdama įtariamą teroristą iš 
savo teritorijos, Lietuva apie 
tai informuoja kitas valstybes.

Spaudos žiniomis, per dve
jus metus iš Lietuvos buvo de
portuoti-6 asmenys, įtarti pri
klausymu tarptautinėms te
roristinėms organizacijoms. 
VSD atstovai prieš keletą sa
vaičių žiniasklaidai sakė, kad 
Lietuvoje esantys asmenys, 
kurie gali būti susiję su tarp
tautinėmis teroristų grupuo
tėmis, yra VSD „operatyvinio 
darbo subjektai” ir stebimas 
jų judėjimas.

Susitikime M. Laurinkus 
pristatė V. Adamkui kovos 
prieš terorizmą programos 
projektą, kuris po poros savai
čių bus pateiktas svarstyti vy
riausybei.

Rugsėjb pabaigoje vykusia
me Valstybės gynimo tarybos 
posėdyje VSD buvo pavesta 
vadovauti įvairų valstybės 
institucijų veiklai kovoje su 
terorizmu.

Dėmesys terorizmui Lietu
voje padidėjo po rugsėjo ll- 
osios teroro išpuolių JAV.

VSD vadovo teigimu, kovai 
prieš terorizmą reikia papildo
mų teisinių normų Lietuvos 
teisinėje bazėje. Pasak M. 
Laurinkaus, reikia sugriežtin
ti pabėgėlių padėtį reglamen
tuojančius įstatymus, patvir
tinti 7 tarptautines konvenci
jas, numatančias kovą su te
rorizmu ir su jo finansavimu. 
Be to, Seimui bus pateiktos

pataisos, numatančios atsako
mybę už terorizmo finansavi
mą.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė užuojautą 
dėl Švedijos bendrovės SAS 
lėktuvo katastrofos Milane 
Italijos vadovui Carl Azeglio 
Ciampi ir Švedijos karaliui 
Carl XVI Gustaf. „Mano šalis 
yra giliai sukrėsta keleivinio 
lėktuvo katastrofos Milane.

' Visa Lietuva giliai užjaučia 
jūsų žmones dėl šios baisios 
netekties. Leiskite asmeniškai 
išreikšti užuojautą įvykyje 
žuvusiųjų ^šeimoms ir arti
miesiems”, sakoma užuojautos 
telegramose.

* Lietuvos pasieniečiai 
šiemet trečdaliu daugiau nei 
pernai sulaikė valstybės sie
nos pažeidėjų. Daugiau nei 
pusė pažeidėjų įkliuvo prie 
Baltarusijos sienos. Per devy
nis šių metų mėnesius pasie
niečiai nustatė 798 val
stybės sienos pažeidimus ir 
sulaikė 1,100 sienos pažei
dėjų. Tai 34 proc. daugiau nei 
per tą patį laikotarpį pernai.

* Po Konstitucinio teismo
nutarimo, uždraudžiančio 
Kelių policijos pareigūnams 
už Kelių eismo taisyklių pa
žeidimus atimti vairuotojo 
pažymėjimus, biudžetas vien 
iš Kauno gali netekti apie 10 
mln. litų. Kasmet valstybės 
biudžetas iš kelių eismo daly- 
vių-pažeidėjų surenka stulbi
nančią sumą — apie 60 mln. 
litų baudų. Paskiriama jų už 
dar didesnę sumą, tačiau ne 
visus pinigus įmanoma iš
ieškoti. (KD, Elta)

* Santariškių klinikose
antradienį iš prezidento Val
do Adamkaus inksto šlapim
takio pašalintas vamzdelis. 74 
metų prezidentas po procedū

ros jaučiasi gerai, po papildo
mų tyrimų jokių akmenų pre
zidento inkstuose nerasta, tei
gė klinikų generalinis direkto
rius Antanas Vinkus.’ Trylikos 
gydytojų konsiliumas Vilniaus 
universitetinėse Santariškių 
klinikose rugsėjo 28 d. suren
gė planuotą išplėstinį V. 
Adamkaus sveikatos patikri
nimą. Tyrimų rezultatai nero
do jokios organizmo sistemų 
patologijos. (BNS)

ru«wvo«' mdoMlini'
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* Seimas priėmė pareiš
kimą, kuriuo parėmė JAV ir 
jos sąjungininkų karinius 
veiksmus prieš Afganistane 
besislapstančius teroristus ir 
juos globojantį talibų režimą. 
„Lietuvos Respublikos Seimas, 
suprasdamas terorizmo bei jį 
remiančių jėgų keliamą pa
vojų viso pasaulio žmonėms, 
palaiko ir remia JAV ir 
sąjungininkų karines operaci
jas, kuriomis siekiama likvi
duoti pagrindinius terorizmo 
židinius”, teigiama pareiški
me. Pareiškimas priimtas 50 
parlamentarų balsavus už, nė 
vienam — prieš ir septyniems 
susilaikius. Pareiškime reiš
kiamas pasiryžimas prisidėti 
prie antiteroristinės koalicijos 
veiksmų. (BNS)

* Prezidentas Valdas 
Adamkus Lietuvos kariuo
menės lauko pajėgų vadui ruI- 
kininkui Valdui Tutkui su
teikė brigados generolo laips
nį. V. Tutkus bus antrasis 
generolas, šiuo metu tarnau
jantis Lietuvos kariuomenėje. 
Rugpjūtį kariuomenės vadui 
Jonui Kronkaičiui, turėju
siam brigados generolo laips
nį, prezidentas suteikė genero
lo majoro laipsnį. Už generolo 
majoro laipsnį Lietuvos ka
riuomenėje aukštesnis yra tik 
generolo leitenanto laipsnis, 
kurio Lietuvoje dar neturi nė 
vienas karininkas. Dar du 
generolai yra atsargoje. Tai — 
buvęs kariuomenės vadas, ge
nerolas majoras Jonas And
riškevičius ir brigados gene
rolas Zenonas Kulys, anksčiau 
vadovavęs Lietuvos karo aka
demijai. (BNS)

* Daugumai elgetų ir be
namių, prašančių išmaldos 
gatvėse, priklauso šiokios to
kios pašalpos. Tačiau neretai 
vargšai nusisuka nuo teikian
čios pagalbą rankos. Jtenkasi 
verčiau vien išmalda gyventi, 
nei kas mėnesį gauti dar ir 
nuolatinę, tiesa, nedidelę val
stybės paramą. Klaipėdos so
cialinės paramos centro (SPC) 
darbuotojai apleistuose pa
statuose, kur gyvena vargšai, 
ne kartą yra palikę informa
cinius lapelius su prašymais 
atvykti į Socialinės para
mos centrą išsiaiškinti dėl 
pašalpų. Dažnai tokia val- 
dininkų iniciatyva atc.invša į 
bėdžių abejingumą savo pačių 
gyvenimui. (K, Elta)

vykdomi JAV oro smūgiai, žuvo 
arba buvo sužeisti 35 civiliai. 
Didžiųjų miestų sprogdinimus 
Talibanas pavadino „atviru te
rorizmu”.
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(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, 
BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV antradienį tęsė savo puolimą prieš Talibaną 
ir Afganistane esančius teroristų objektus, jau trečią dieną iš eilės 
rengdamos oro atakas, įskaitant raketų smūgius, pranešė Penta
gonas. „Nuo sekmadienio popietės įvykusių pirmųjų smūgių ope
racijos vyko be pertraukos. Diena ar naktis — neturi esminės 
reikšmės’, sakė pulkininkas leitenantas George Rhynedance. 
Naujienų tinklas MSNBC pranešė, kad išaušus dienai, JAV pajė
gos vėl pradėjo atakas Afganistane, smogdamos valdančiojo Tali
bano judėjimo objektams. G. Rhynedance nesutiko plačiau komen
tuoti tebevykstančių operacijų.

Islamabadas. Talibano pareigūnai pranešė, kad režimo dvasi
nis vadas, mula Mohammad Omar antradienį išvengė JAV smū
gių, kurie buvo nutaikyti į jo namus Afganistano pietuose esan
čiame Kandaharo mieste. Talibano ambasadorius Pakistane Ab
dul Salam Zaeef nurodė, kad po JAV atakų nakties tebėra gyvi ir 
Osama bįn Laden bei jo artimi šalininkai. „Visos vadovybės svei
kata gera”, pridūrė jis. \ .

Jungtinės Tautos (JT) antradienį patvirtino, kad per ameri
kiečių antskrydžius Afganistano sostinėje Kabule žuvo keturi ci
viliai išminavimo tarnybos darbuotojai. JT paragino apsaugoti ci
vilius Afganistano gyventojus nuo JAV vadovaujamų oro smūgių 
prieš Talibaną. JT atstovė spaudai Pakistane Stephanie Bunker 
pareiškė, jog „žmonės privalo atskirti kovotojus nuo nekaltų civi
lių, neturinčių ginklų”. Raketa pataikė į Afganistano techninių 
konsultacijų agentūros keturių aukštų pastatą. Organizacija šioje 
bene labiausiai užminuotoje pasaulio valstybėje vadovauja ke
lioms išminavimo operacijoms.

Teheranas. Talibano oro pajėgoms vadovavęs Akhtar Moham
mad Mansour „žuvo pirmadienį per vieną iš Amerikos ir Britani
jos pajėgų oro smūgių”, pranešė žinių agentūra IRNA, remdamasi 
„informuotu šaltiniu”. Pasak IRNA, „tos pačios atakos metu žuvo 
ir kitas aukštas Talibano karinis pareigūnas, generolas Umar 
Ataie, Nangarharo pirmojo bataliono vadas”.

Jabalu Saraj, Afganistanas. Grupė Talibano religinio judėji
mo vadų perėjo į opozicijos pusę ir užtvėrė vienintelį kelią, jun
giantį Pietų ir Šiaurės Afganistaną.“ „Apie 40 vadų ir 1,200 karių 
prisijungė prie sąjungos ir pirmadienio naktį užblokavo Bagramo- 
Bamijano kelią”, teigė Abdullah Abdullah, opozicinės Šiaurės są
jungos užsienio reikalų ministras. „Nebuvo jokios kovos. Jie pa
prasčiausiai perėjo į mūsų pusę, — teigė jis. — Užtvėrus šį kelią, 
Talibanas Afganistano šiaurę galės aprūpinti tik per kelią, vedan
tį iš Kabulo' į Heratą”. Šiaurės sąjunga jau užtvėrė Salango perėją, 
per kurią eina pagrindinis kelias, jungiantis Kabulą su miestais 
Afganistano šiaurėje.

Ottawa. Rusijos ir NATO parlamentarai antradienį Kanados 
sostinėje pasirašė paktą, kuriuo bus pirmą kartą nustatyta Rusi
jos parlamento ir konsultacinės NATO Parlamentinės Asamblėjos 
bendradarbiavimo struktūra. Kaip teigė šios NATO institucijos 
vadovas, dokumentas padės sušvelninti Rusijos įtarimus NATO 
atžvilgiu. Susitarimą pasirašė NATO Parlamentinės Asamblėjos 
pirmininkas Rafael Estrella ir Rusijos delegacijos asamblėjoje va
dovė Liubovė Sliska. „Tai yra aiškus ženklas, kad, ypač po rugsėjo 
11 dienos, gerokai daugiau dalykų mus vienija, nei skiria”, teigia
ma R. Estrella pareiškime. „Man regis, kad Rusija iš naujo ap
mąsto savo vaidmenį Europoje, ji tapo kategoriškesnė, ji ima su
vokti, kad nebėra atsilikusi, kad gali atlikti vaidmenį Europos 
saugumo srityje, ir nori jį atlikti”, sakė R. Estrella.

Skopjė. Makedonijos vyriausybė antradienį priėmė nutarimą 
paskelbti amnestiją nusiginklavusiems albanų sukilėliams, taip 
įgyvendindama esminę dalį taikos susitarimo, kuris turėtų padėti 
vėl normalizuoti gyvenimą sukilėlių valdomoje teritorijoje. Tačiau 
Makedonija vis dar neįgyvendina antrojo taikos susitarimo žings
nio — nepatvirtina įstatymų, kurie albanų mažumai numatytų 
platesnes pilietines teises.

Milanas. Bendrovės „Scandinavian Airlines" (SAS) lėktuvo ne
laimę Milano Linatės oro uoste, kurios metu žuvo 118 žmonių, nu
lėmė nedidelio lėktuvo „Cessna” lakūno klaida, antradienį pareiš
kė Milano prokuroras Gerard D’Ambrosio. Jis padarė tokią išvadą 
po to, kai išklausė pokalbio tarp Vokietijos firmai priklausiusio 
lėktuvo „Cessna” lakūno bei Linatės oro uosto skrydžių kontrolės 
centro įrašą. Pasak teisėjo, „Cessna” lakūnas manė esąs ant paki
limo tako, vadinamo „Romeo penki”, tačiau iš tikrųjų jis buvo ant 
„Romeo šeši”. Dėl šios klaidos mažas lėktuvas susidūrė su reakty
viniu lėktuvu, kuris jau buvo pasiekęs greitį, artimą pakilimo 
greičiui. Nelaimės metu oro uostą gaubė tirštas rūkas. Po susidū
rimo su „Cessna” SAS lėktuvas rėžėsi į oro uosto bagažo pastatą, 
o po to lūžo į dvi dalis ir užsiliepsnojo.

Maskva-Soči. Oficialūs atstovąi Maskvoje tikisi, kad Kijevas 
priims „sunkų ir vienintelį teisingą sprendimą” bei pripažins at
sakomybę už nelaimės ištiktą keleivinį lėktuvą „Tu-154”, kurį at
sitiktinai virš Juodosios jūros numušė zenitinė raketa per Ukrai
nos priešlėktuvinės gynybos pratybas Kryme. Žinovai teigia, kad 
surado zenitinės raketos „S-200” skeveldrų. Tačiau Ukrainos ats
tovai primygtinai teigia, kad Ukrainos priešlėktuvinių pajėgų ra
keta negalėjo numušti Rusijos lėktuvo. Ukrainos gynybos minist
ras Oleksandr Kuzmuk pareiškė, kad raketa nukrito į jūrą prieš 2 
minutes iki lėktuvo dingimo iš radaro ekranų. Be to, atstumas 
nuo lėktuvo ir „S-200” paleidimo įrenginio buvo 270 km, o tai yra 
daugiau nei maksimalus raketos skrydžio nuotolis. Ukrainos ka
riškiai nusprendė pradėti raketos paieškas Juodojoje jūroje.

Kabulas. Afganistaną valdantis Talibanas antradienį pranešė, 
kad per dvi dienas, kai buvo KALENDORIUS

Spalio 10 d.: Butauto, Danielius, 
Gilvydas, Jogaudas, Pranciškus.

Spalio 11 d.: Daugvydė, Germa
nas, Kvirinas, Rimgaudas, Valius, Zi
naida (Zina).

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


2____________ DRAUGAS, 2001 m. spalio 10 d., trečiadienis

SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

LIETUVOS KARIUOMENES VADAS 
GENEROLAS MAJORAS JONAS

KRONKAITIS
ALTo pirmininko adv. Sau

liaus Kuprio kvietimu, Čika
goje besilankantis Lietuvos 
Respublikos kariuomenės va
das generolas majoras Jonas 
Kronkaitis padarė pranešimą 
Balzeko muziejaus patalpose. 
Susirinko gausus būrys lietu
vių visuomenės narių. Jis la
bai vaizdžiai nušvietė Lietu
vos kariuomenės persitvarky
mo kelią. Jis pabrėžė, kad ne
buvo lengva tai padaryti, nes 
jam perėmus šias pareigas, 
buvo dar daug karininkų ir 
generolų, baigusių mokslus 
Rusijos karo mokyklose. Jie 
nebuvo priaugę prie vakarie
tiškų mokymo metodų.

Jo tikslas yra išmokyti ka
reivį, kaip save apsaugoti su 
mažiausiais nuostoliais. Pa
ruošti karius, tinkančius Lie
tuvos kraštui. Lietuva neturi 
daugybės lėktuvų, jie ruošia
mi veikti mažais būreliais, 
kad galėtų padaryti kuo dau
giau žalos priešui, gal labiau 
panašų į partizaninę kovą. 
Generolas pabrėžė, kad ne 
kulkų gausumas nugali prie
šą, bet sugebėjimas gerais ir 
apgalvotais ėjimais jį nugalė
ti. Karys turi būti atsidavęs 
savo kraštui ir pasirengęs net 
atiduoti savo gyvybę, kaip tai 
darę Lietuvos partizanai.

. , Pq .pranešimo generolas at
sakė į daugelį pateiktų klau
simų. Vienas iš klausėjų dė
kojo Lietuvos kariuomenės 
vadui už pagalbą Lietuvos 
skautams, jų stovykloms bei 
supažindinimui su kariška 
veikla. Generolas, sakė, kad 
jaunystėje jis pats buvęs skau
tas — vėliau įsijungė į Aka
deminį Skautų sąjūdį. Skau
tų organizacijoje mato daug 
gero augančiame Lietuvos jau
nime, todėl įvairūs kariuome
nės daliniai stengiasi jiems 
pagal galimybę padėti.

„Birutininkių” organizacijos 
pirmininkė Zuzana Juškevi
čienė, taip pat skautė nuo ‘ 
jaunystės, įteikė jam rožių 
puokštę nuo „Birutininkių”. 
Generolas padėkojęs sakė, kad 
ir jo žmona yra suorganiza
vusi pagalbinį karininkų 
žmonų vienetą — „Birutinin- 
kes”. Jos teikia visokeriopą

,,Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m.”, Vydūno fondo leidinys buvo įteiktas fil. gen. mjr. Jonui Kronkai
čiui. Iš k,: knygos autorius fil. Vytenis Statkus, fil. gen. mjr. Jonas Kronkaitis ir Vydūno fondo valdybos pirm. 

»Jil. Vytautas Mikūnas. Nuotr. Jūratės Variakojienės

ČIKAGOJE
pagalbą ne tik karininkams, 
bet ir eiliniams kareiviams. 
Jų turimuose namuose yra 
įrengta sportinių, savęs tobuli
nimo ir kitokių atsipalaidavi
mo įrengimų.

Sekmadienį generolas atsi
lankė į „Lituanicos” skautų 
tunto iškilmingą sueigą, lydi
mas Lietuvių Bendruomenės 
Amerikos Krašto tarybos pir
mininkės, ęiisterės Reginos 
Narušienės. Po pamaldų ir 
pranešimo didžiojoje P.L. cen
tro salėje apsilankė Akade
minio Skautų sąjūdžio — Vy
dūno fondo būstinėje ir kalbė
josi su ten esančiais akademi
kais.

Generolas-majoras yra labai 
prieinama asmenybė ir su juo 
galima diskutuoti visais klau
simais. Linkėtina Dievo pa
laimos visuose jo užsimoji
muose. Antanas Paužuolis

SKAUTŲ ŽYGIS —
AŠ GALIU!

Prasidėjo skautų žygių ir 
stovyklų metas. Su kaklaraiš
čiais ir uniforma „Kernavės” 
tuntas nesiskiria beveik kiek
vieną savaitgalį. Prabėgo du 
savaitgaliai, kuriuos pralei- 

( dome prie Bražuolės upės, ta
čiau žygiuose buvome ne tik 
mūsų tunto broliai ir. sesės, 
bet ir Vilniaus S. Daukanto 
vidurinės mokyklos 5-8 klasių 
moksleiviai, kurie visai ne 
šiaip sau sugalvojo sudalyvau
ti žygiuose, o projekto „Aš ga
liu” (arba „Noriu, galiu, da
rau”) dėka.

Mums talkininkavo, užtikri
no nakvynę, ugnį ir saugumą 
seni „Kernavės” tunto draugai 
LDK Gedimino štabo batalio
no kariai, kurie visada mums 
padeda ir mes esame jiems la
bai dėkingi.

Dvi dienas vaikai mokėsi 
išgyventi miške. Stebėjo, kaip 
gyvena skautai stovyklose. 
Viskas jiems buvo nauja ir la
bai neįprasta. Tačiau po šių 
žygių „Kernavės” tuntas tikrai 
pagausėjo ir atsirado daug 
norinčių įsijungti į skautų gre- 
tas- S. Ieva Černiauskaitė 

Lietuvos Skautijos 
naujienos Nr. 7

Lietuvos kariuomenės vadas filisteris generolas majoras Jonas Kronkaitis š.m. rugsėjo 30 d. svečiuose Vydūno 
fondo būkle, PLC Lemonte. Iš k. filisteriai: I eil. Sofija Statkienė, V.F. Tarybos pirm. Leonas Maskaliūnas ir 
gen. mjr. Jonas Kronkaitis. II eil. — Irma Laisvėnaitė, Melita Lauraitienė, Ritonė Rudaitienė, Vytenis Statkus, 
Daila Liubinskienė, Irena Kairytė, Birutė Vindašienė ir Regina Narušienė. III eil. — Jūratę Variakojienė, Algis 
Marchertas, dr. Romas Kašuba, Algis Stepaitis, Vytautas Mikūnas, Juozas Liubinskas ir Aldona Meiluvienė.

Nuotr. Jūratės Variakojienės

GENEROLAS MJR. JONAS
KRONKAITIS VYDŪNO FONDO 

BŪSTINĖJE
Nors generolo majoro Jono 

Kronkaičio vizitas Čikagoje 
buvo labai trumpas, o su juo 
įvairių susitikimų ir renginių 
daug, aukštasis svečias, Aka
deminio Skautų sąjūdžio na
rys, apsilankė ir keletą va
landų praleido A.S.S. Čikagos 
skyriaus filisterių tarpe.

Po šv. Mišių ir susitikimo 
su lietuviškąja visuomene Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje generolą mjr. Jo
ną Kronkaitį į Vydūno fondo 
būstinę atlydėjo kun. Algir
das Paliokas, S.J, prelatas Ig
nas Urbonas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės XVI tarybos 
prezidiumo pirmininkė Regi
na Narušienė ir advokatas 
Narušis.

Vydūno fondo pirmininkas 
Vytautas Mikūnas pasveikino 
garbųjį svečią, prisegė jam 
Korp! Vytis ženklelį ir pristatė 
susitikime dalyvaujančius 
valdybos narius — vicepirmi
ninkę Jūratę Variakojienę ir 
Mildą Lendraitienę. Taipogi 
trumpai peržvelgė Vydūno 
fondo pagrindinius tikslus ir 
darbus: stipendijas studijuo
jančiam jaunimui, knygų lei
dybą ir penkias Sąjūdžio gar
bės narių vardais pavadintas 
ir Lietuvos universitetuose 
įsteigtas kasmetines mokslo 
premijas.

Vydūno fondo tarybos pir
mininkas Leonas Maskaliūnas 
pasidžiaugė generolo mjr. Jo
no Kronkaičio dideliais pasie
kimais reformuojant Lietuvos 
Respublikos kariuomenę ir 
paminėjo kai kurių A.S.S. fi
listerių darbą, susijusį su Lie
tuvos Partizanų rėmimu, bei

Valdovų rūmų atstatymu. Šio 
susitikimo proga svečiui įtei
kė Vydūno fondo išleistą ir 
paties autoriaus fil. Vytenio 
Statkaus pasirašytą knygą, 
„Lietuvos Ginkluotosios Pajė
gos 1918-1940”. Be to, padova
nojo keletą Lietuvos Partiza
nų globos fondo ryšininko” nu
merių.

Kadangi Vydūno fondas lei
džia ir finansiškai remia tam 
tikrų knygų leidimą (kaip 
pvz., neseniai pasirodžiusią 
Edvardo Gudavičiaus „Lietu
vos istorijos I-mąjį tomą); gen. 
mjr. Jonas Kronkaitis savo 
pašnekesyje užsiminė žinias
klaidos stovį Lietuvoje. Jis ap
gailestavo dažnai pasirodantį 
neteisingą ir iškreiptą įvykių 
perdavimą ir, aplamai, objek
tyvumo bei atsakomybės sto
ką. Kaip pavyzdį paminėjo 
daugelio skaitomą dienraštį, 
kuris skaitytojams pateikė 
tikrovės neatitinkantį, klaidi
nantį ir Lietuvos kariuomenei 
didelę žalą padariusį straips
nį. Redakcija jiems nusiųsto 
atitaisymo nepriėmė — jį iš
spausdino užsienio lietuvių 
dienraštis „Draugas”. Kalbėjo 
ir apie labai populiarią tele
vizijoje programą „Dviračio 
šou”, kuri pasivadinusi „ko
medija”, iš tikro, šaiposi ir 
įžeidinėja Lietuvai daug kuom 
nusipelniusius asmenis. Nors 
Lietuva demokratėja, bet ne 
visur pastebima vienoda pa
žanga. Tai priklauso nuo įvai
rioms institucijoms vadovau
jančių asmenų, kurie, daugu
moje, yra baigę dar sovietinių 
laikų mokyklas.

Po neilgai trukusios pert
raukos ir pasivaišinus įvai
riais užkandėliais, buvo toliau 
tęsiami pokalbiai visiems rū
pimais klausimais. Vieni no
rėjo su svečiu nusifotografuo
ti, kiti, — gauti parašą pa-

PAŠVENTINTA LIETUVOS 
SKAUTUOS BŪSTINĖ

Š. m. rugsėjo 21 d. buvo ati
daryta ir pašventinta Lietuvos 
Skautijos būstinė Kaune, Tra
kų g. 18. Apeigose dalyvavo 
arti 200 skautų ir skaučių iš 
Vilniaus ir kitų miestų, LSS 
vadovybė, Vytautas Landsber
gis, Kauno miesto pareigūnai. 
Romualdui Dulskiui atminti 
prie įėjimo atidengta lenta.

Pirmame aukšte tebedirba 
Elektros tinklo raštinė. Ant
rame ir trečiame — skautų 
rąštinės, knygynėlis. Kieme 
kelios obelys ir keli medžiai. 
Už totorių mečetės ir Totorių 
gatvės — parkas (buvusios ka
pinės). Sveikinimų žodžių 
bent dešimt. Šventinimo mal
das skaitė skautas ir skautė, 
vadovė ir vadovas. A.S.

dovanotuose, gražiai išleis
tuose ir gausiai spalvotomis 
nuotraukomis iliustruotuose 
„Lietuvos Kariuomenės” in
formacijos leidinėliuose.

Jaukiame idėjos draugų ir 
jų svečių tarpe laikas greit 
prabėgo ir reikėjo skubėti į 
„Draugo” metinį pokylį.

Laimutė Stepaitienė visų 
dalyvių vardu padėkojo gen. 
mjr. Jonui Kronkaičiui saky
dama, kad jis ir jo žmona Rūta 
— tai didelė dovana Lietu
vai, už kurią mes visi esame 
dėkingi. Regina Narušienė, 
kalbėdama JAV Lietuvių 
Bendruomenės vardu, taipogi 
priminė, kad labai daug šiuo 
metu dirbančių Lietuvos ge
rovei žmonių išaugo ir su
brendo skautų ir ateitininkų 
organizacijų veikloje, JAV Lie
tuvių Bendruomenės apimty
je.

Susitikimo su gen. mjr. Jonu 
Kronkaičiu sueiga nebūtų 
buvusi sueiga, jei nebūtų su
dainuotos bent kelios smagios 
dainos. Šia proga griausmin
gai suskambėjo A.S.S. narių 
pamėgtoji „Dievui, tau tėvyne, 
ir žmonijai skiriam visą meilę 
mūs širdžių” ir Lietuvos ka
riuomenei ir jos vadui skir
tą „Mūsų kuopa, kai išeina 
ir užtraukia linksmą dainą, 
lenkia gėlės galveles, o mer
gelės širdeles”.

s. fil. Ritonė Rudaitienė

KVIEČIAME VISUS

Jūros skautų ir skaučių 
„Vakaras jūros dugne” vyks 
šeštadienį, spalio 27 d., Pasau
lio lietuvių centro Lietuvių 
fondo salėje. Dalyvių registra
ciją vykdo j.s. fil. Taiyda Chia- 
petta, tel. 708-839-4438. Pra
dėsime 6:30 v.v. pasisvečia
vimu. 7 v.v.- bus patiekti pui
kūs pietūs, paskui trumpa 
programa, graži muzika ir dai
nos. Visi kviečiami į šią nuo-

Lietuvos Kariuomenės vadą gen. mjr. Joną Kronkaitį. š. m. rugsėjo 29 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
vykusiame susitikime su Čikagos lietuvių visuomene pasveikino ir būrelis ASS filisterių. Iš k.: Antanas Pau
žuolis, Regina Narušienė, Jūratė Variakojienė, Algis Stepaitis, gen. mjr. Jonas Kronkaitis, Danutė Eidukienė ir 
Vytautas Mikūnas. Nuotr. Jono Kuprio
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TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusioms.

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

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 Avė. 
Hobart, IN 46342 Pax

947-5279
947-6236

taikingą jau daugelį metų ren
giamą renginį. Jaukioje ap
linkoje maloniai praleisite va
karą ir tuo pačiu paremsite jū
ros skautų ir skaučių veiklą. 
Laukiame visų.

ASS IŠKILMINGA SUEIGA 
BUS LAPKRIČIO MĖNESĮ

Akademinio skautų sąjūdžio 
Čikagos skyriaus iškilminga 
sueiga Pasaulio Lietuvių cen
tro „Bočių menėje”, turėjusi 
vykti penktadienį, spalio 5 d., 
atidedama į lapkričio mėn. 
Data bus pranešta.

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.centei1orsurgeryandbreasthealth.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 sutvarkyt’dahfii už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

br. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 

sportinių traumų specialistas 
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL 

60402, tel. 708 - 484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais 

susitarus. Kalbame lietuviškai.

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

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

Spalio 27 d. —jūrų skautų 
ir skaučių „Vakaras jūros 
dugne” 6:30 v.v. Pasaulio Lie
tuvių centro Lietuvių fondo 
salėje.

Lapkričio 3 d. — „Nerijos” 
tunto Vėlinių iškyla ir plauki
mo iškyla ūdrytėms. ■

http://www.centei1orsurgeryandbreasthealth.com


LIETUVOJE ŽINIASKLAIDA 
MĖGAUJASI ŽODŽIO LAISVE 

BE ATSAKOMYBĖS
„Žodis žvirbliu išskrenda, 

jaučiu sugrįžta”, „žodis žei
džia, žodis gydo”, „žmogaus 
galia ant liežuvio galo”, — šie 
ir panašūs posakiai perspėja, 
kokia didelė jėga slypi kiekvie
name žmogaus pasakytame ar 
parašytame žodyje. Atrodo, 
jog tai turėtų mus įpareigoti 
labai atsakingai ir tiksliai 
reikšti mintis bei nuomones. 
Tačiau Lietuvos žmonių ir bui
tiniame, ir visuomeniniame 
gyvenime labai dažnai žo
džiais švaistomasi lyg bever
čiais rudens lapais, nesido
mint, kokį poveikį jie padarė 
aplinkiniams, arba tikslingai 
provokuojama kokia nors 
reakcija. Vis dėlto sena išmin
tis primena, kad šaukštas de
guto statinę medaus gadina. 
Lietuvoje jau vienuolikti me
tai atkūrinėjama valstybė, ta
čiau teisėtvarkos ir teisingu
mo institucijos, kurios ir yra 
riena iš valstybės pamatinių 
dalių, žmonių pasitikėjimo 
vertinimu negali pasigirti. 
Užtat šalies piliečiu pasitikė
jimo vertinimų viršūnėje pui
kuojasi žiniasklaida, būdama 
antra po bažnyčios. Dalis ži
niasklaidos, tikrąja to žodžio 
prasme, puikuojasi, nes, turė
dama tokią didelę įtaką, net 
nesusimąsto, kad galėtų būti 
ir atsakinga dėl to, kas vyksta 
visuomenės gyvenime. Žinia
sklaida lengvabūdiškai mė
gaujasi žodžio laisve, o leidėjai 
ir žurnalistai teigia tik atspin
dį tikrovę. Deja, nėra jokių ga
rantijų dėl atspindėjimo ko
kybės. Žmonės Lietuvoje tiki 
tuo, ką rašo laikraščiai, nes 
jiems nuolat kartojama, kad 
tįkjčia galima rasti visą teisy
bę. Tikrovėje gali būti daug 
spalvų ir atspalvių, o žinia
sklaida pateiks tą, kuri tuo 
metu jai parankesnė.

Rugsėjo 7 d. „Lietuvos ryto” 
pirmame puslapyje ryški ant
raštė skelbė: „Po paradiniu 
munduru: teroras ir savivalė” 
(autorius — žurnalistas Dona
tas Stravinskas). Čia pat — 
didelė nuotrauka, kurioje 
linksminasi grupė kareivių su 
alaus buteliu. Šalia dvi mažos 
portretinės Lietuvos kariuo
menės vado gen. mjr. Jono 
Kronkaičio ir atvirą laišką ka
riuomenės vadovybei parašiu
sio buvusio kareivio Andriaus 
Naraškevičiaus fotografijos. 
Suprask, eilinis kareivis pilie
tinio sąmoningumo įkvėptas, 
pagaliau ryžosi atverti akis 
kariuomenės vadui ir papasa
koti, kokie negeri dalykai 
vyksta Lietuvos kariuomenė
je. Karinę prievolę atlikęs, ka
rys atvirame laiške rašo, kad 
jis nieko neišmoko, tarnauda
mas kariuomenėje, nes ten nė

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Nr.6
Tarp tos dailiosios publikos 

gatvėse maišosi ir nuskusta- 
galviai su auskarais, ir „bai- 
keriai” su margom tatuiruo
tėm ant galingų raumenų. Bet 
ir tie braškančiom, be abejo, 
ne pigiom, odom apsitempę. 
Atrodo, kad čia vyresni žmo
nės perka drabužius geresnius 
(kad ilgiau užtektų), o jauni
mas, nepaisant kainos, tik 
madingus.

Iš arčiau tuos „madingus” 
apžiūrėti užsukau į „Rožės” ir 
„Lelijos” parduotuves, atsipra
šau, salonus. Drabužiai ten 
tikrai verti „rožių” ir „lelijų” 
vardo. Daugiausia tuo metu 
pavasarinės eilutės, pastelinių 
spalvų, lengvų, švelnių me
džiagų. Nors Lietuvos siuvyk
lų darbo, bet medžiagos im
portuotos. Elegantiški komp

ra nei tvarkos, nei drausmės. 
Laiške pateikiami prisimini
mai apie nestatutinius san
tykius, tačiau nei vieno kon
kretaus fakto, dėl kurio būtų 
galima atlikti tarnybinį patik
rinimą. Žurnalistas paprašė 
kariuomenės vadą pakomen
tuoti šį laišką. Savo atsakyme 
gen. mjr. J. Kronkaitis sakė: 
„Iš karinių vienetų vadų rei
kalauju, kad jie sudarytų są
lygas ugdyti karių savigarbą 
ir padorumą, todėl baudžiu, 
kai sužinau apie jų pareigų 
nevykdymą. Tokį laišką karys 
ar jo tėvai galėjo parašyti dar 
tarnybos metu ir išsiųsti ar 
įteikti man arba Krašto ap
saugos ministerijos Generali
nei inspekcijai. Per šiuos ke
lerius metus jau spėjau su
prasti, kad Lietuvoje bus sun
kiausia pakeisti žmonių po
žiūrį į žmogų kaip pagrindinę 
vertybę. Smurtiniai veiksmai 
nestebina visuomenės, todėl 
nelengva šį įprotį įveikti ir ka
riuomenėje”. Taigi, po paradi
niu munduru kariuomenės va
das neslepia jokių problemų. 
Jo tikslas — išsiaiškinti ir 
ieškoti sprendimo būdų. Vadi
nasi, žurnalistui belieka apsi
lankyti laiške ypatingai kriti
kuojamame batalione ir pasi
domėti, kokia padėtis yra iš 
tikrųjų. Tačiau kam vargintis, 
tikslinant turimą informaciją, 
kai užtenka fantazijos sukurti 
norimą vaizdą, nesukant gal
vos dėl teisingumo. Svarbiau
sia, kad pavadinimas būtų 
efektingas. „Teroras” ir „savi
valė” šiurpūs žodžiai, todėl, 
suprantama, kad skaitytojai 
godžiai skaitė straipsnį ir ste
bėjosi aprašomais epizodais. 
Na, o pažiūrėję į nuotrauką 
trečiame puslapyje su prie
rašu, kad viena iš kario paty
čių yra dantų šepetėliu plauti 
tualetus, pasipiktino, kad Lie
tuvos kariuomenėje vyksta to
kie patys, žmogaus orumą že
minantys, dalykai, kaip ir so
vietinėje armijoje. Jeigu toks 
buvo „Lietuvos ryto” tikslas, 
reikia manyti, jis pasiektas.

Vis dėlto, kokie faktai yra iš 
tikrųjų. Pasidomėjus straips
nyje aprašomais epizodais, bu
vo rasta daug netiesos, todėl 
nieko kito neliko kaip kreiptis 
į dienraščio vyr. redaktorių 
Gediminą Vainauską, reika
laujant paneigti klaidingą in
formaciją, kadangi tokia tvar
ka numatyta LR Visuomenės 
informavimo įstatyme. Prieš 
tai kariuomenės vadas gen. 
mjr. J. Kronkaitis dvi dienas 
skambino į redakciją, kad ga
lėtų pasikalbėti su dienraščio 
vyr. redaktoriumi, tačiau G. 
Vainauskas per daug užimtas, 
jog rastų laiko trumpam po

lektai — siaura suknutė ir tos 
pačios spalvos apsiaustėlis — 
500 Lt, paprastesnės eilutės
— 120 Lt.

Kad pataisyčiau savo „pašli- 
jusį įvaizdį”, nusipirkau „Ro
žės” kūrinį. Doleriais įkanda
mą. Kitą kartą, Lietuvon va
žiuodama, pasipuošiu „rože”. 
Bet, kol bus tas kitas kartas, 
išeis suknelė „iš mados”... Kur 
mano neprapuola!

Negaliu nepaminėt ir tų pi
gių rūbų. Ir Vilniuje, ir Kaune 
mačiau ne vieną parduotuvę
— „Pigūs rūbai” skelbia jų iš
kabos. Rūbai tikrai pigūs ir vi
sai geri. Galą su galu sunkiai 
suduriantiems, ypač pensinin
kams, čia galima neblogai ap
sirengti.

Prie Lietuvos žmonių apran
gos dailumo prisideda ir jų

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės vadu gen. mjr. Jonu Kronkaičiu Pasaulio lietuvių centre š.m. rugsėjo 30 
d. Iš kairės: prel. dr. Ignas Urbonas, gen. Kronkaitis, Pal. Jurgio Matulaičio misijos kapelionas, kun. Algirdas 
Paliokas, SJ, JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirm. Birutė A. Vindašienė, JAV LB XVI tdrybos pirm. Regina 
Narušienė ir Leonas Maskaliūnas. Sauliaus Sasnausko nuotrauka.

kalbiui su Lietuvos kariuo
menės vadu. Pavyko pasikal
bėti tik su jo pavaduotoju 
Rimvydu Valatka, kuris pri
pažino, kad žurnalisto klaida, 
jog jis neapsilankė batalione ir 
nepateikė karių nuomonės. 
Tačiau tuo ir baigėsi laisvos 
spaudos demokratiškas elge
sys. Jau praėjo trys savaitės, 
kai dienraščiui buvo išsiųstas 
klaidinančios informacijos pa
neigimo prašymas, bet kariuo
menės vadovybė negavo jokio 
atsakymo. Paneigimo tekstas 
taip pat neišspausdintas. Da
bar visa medžiaga perduota 
Leidėjų ir žurnalistų etikos 
komisijai, įsikūrusiai prie LR 
Seimo. Neoficialiai kalbama, 
kad „Lietuvos ryto” vyr. re
daktorius niekam niekada 
nenusileidžia ir ilgai neatlei
džia, išdrįstan tiems ieškoti 
tiesos, kuri nepalanki „di
džiausiam šalies dienraščiui”. 
Taigi, kiekvienas pradėjęs by
lą su žiniasklaida, gali patekti 
jos nemalonėn ir tapti beato
dairiškos kritikos ar patyčių 
objektu. Lietuvoje beveik visa 
žiniasklaida yra tik verslas, 
todėl jai neverta kelti jokių 
moralinių kriterijų. Lygiai 
taip pat nereikėtų ja naiviai 
tikėti. Tai ką gi daryti? Kelti 
aukštus profesinius reikalavi
mus ir nepirkti nekokybiško 
produkto.

Žinome, kad Amerikoje gy
venantys daugelis lietuvių la
bai įdėmiai skaito ir bendruo
menės, ir iš Lietuvos gauna
mus laikraščius, nuoširdžiai 
jaudindamiesi dėl Lietuvos 
valstybės ateities. Todėl siun
čiame „Draugo” redakcijai vi
są informaciją, kurią surinko
me, inspiruoti „Lietuvos ryte” 
pasirodžiusio straipsnio apie 
Lietuvos kariuomenę.

Danguolė Bičkauskienė 
Lietuvos kariuomenės 

atstovė spaudai
Pastaba: „Drauge” jau buvo

figūros. Tikėkit, nemačiau nė 
vieno aptukėlio! Storokų, vy
resnio amžiaus asmenų, taip. 
Tačiau į akis nekrito lašini
niai, tie, kurių pilvai lipa per 
diržus, užpakaliai liūliuoja, 
pagurkliai virpa ,jello” drebu
čiais.

Amerikos miestuose aptukė- 
lių pilna. Viena iš priežasčių 
— per daug čia turim to kalo
ringojo, nereikalingojo „fun 
food”, kaip bulvių drožlės ir 
„minkštieji” gėrimai. Jų skar
dinukės lipte prilipusios prie 
čionykščių paauglių lūpų, kaip 
ir tos atvirkščios kepurės prie 
jų pakaušių. Šito vaizdo nei 
Vilniuj, nei Kaune nepastebė
jau, tačiau ledus (labai ska
nius!) laižo dažnas praeivis. 
Be to, McDonald’s užkandinės 
vaikų gulte apgultos. Riebi 
amerikietiška bulvytė ir Pepsi 
skardinukė jau taiko kalorijų 
strėles į dailias lietuvaičių fi
gūras!

Apie tautiečių vaišingumą

spausdintas platesnis Lietu
vos kariuomenės štabo krei
pimasis į „L.R.” dėl minėto 
užgaulaus straipsnio. Gavę 
papildomos medžiagos šia te
ma, ją dar kartą spausdiname, 
kartu su keliais karių kuopų 
laiškais „L.R.” ir kitoms Lietu
vos laikraščių redakcijoms. Po 
kiekvienu laišku yra ilgas są
rašas jį pasirašiusių įvairaus 
laipsnio karių. „Draugo” vyr. 
redaktorė.

„Lietuvos ryto” 
redaktoriui

Dėl „Lietuvos ryto” 2001.09. 
07, Nr. 209, išspausdintos žur
nalisto Donato Stravinsko 
publikacijos „Po paradiniu 
munduru — savivalė ir tero
ras”.

Lietuvos Respublikos Visuo
menės informavimo įstatymo 
15 str. rašoma: „(...) kiekvie
nas juridinis asmuo, kurio tei
sėtiems interesams, ypač re
putacijai, pakenkė tikrovės 
neatitinkanti, netiksli ar ša
liška informacija, turi teisę at
sakyti, paneigdamas tikrovės 
neatitinkančią informaciją ar 
patikslindamas paskelbtą in
formaciją, arba pareikalauti, 
kad viešosios informacijos ren
gėjas ir platintojas paneigtų 
tikrovės neatitinkančią infor
maciją šio įstatymo 45 str. 
nustatyta tvarka”.

Žurnalisto D. Stravinsko 
straipsnyje „Po paradiniu 
munduru — savivalė ir tero
ras” rašoma: „Vilniuje, Lietu
vos muzikos akademijoje, reži
sūrą dabar studijuojantis A. 
Naraškevičius privalomąją ka
rinę tarnybą kariuomenėje 
baigė šią vasarą”. Iš tikrųjų 
buvęs eilinis A. Naraškevičius 
į Lietuvos kariuomenę buvo 
pašauktas 1999 m. balandžio 
19 d. Baigęs pradinį kario 
kursą Mokomajame pulke 
1999 m. liepos 1 d. perkeltas

tikrai nerašysiu. Visi Lietu
voje buvę žinom, kaip gausiai 
stalai apkrauti ir kaip negali
ma drįst nuo jų atsikelti visko 
neišragavus! Geriau užmesiu 
trumpą žvilgsnį į

Restoranus ir 
užkandines

O jų daug ir Vilniuje, ir 
Kaune, ir pakelės miestuose 
bei miesteliuose. Yra labai 
ištaigingų, kaip Vilniaus 
„Stikliai” (deja, tik pro šalį 
praėjau) arba .Neringa”. Ten 
buvau, valgiau, gėriau ir, nors 
per smakrą nevarvėjo, bet bu
vo skanu ir aplinka puiki: 
puošnūs vidaus įrengimai, 
garsiųjų architektų Algimanto 
ir Vytauto Nasvyčių kūryba. 
Nepamirštama šio restorano 
puošmena — spalvingos fres
kos pagal liaudies pasaką apie 
žvejį Naglį ir jo mylimąją Ne
ringą (dail. Povilaitis ir Jan
kauskas). „Neringa” — sosti
nės inteligentijos užeiga.

tolimesnei tarnybai į Taura
gės MPB. Karinę tarnybą bai
gė 2000 m. gegužės 2 d. Tar
nybos laikas buvo pratęstas, 
kadangi tarnybos metu Tau
ragės LDK Kęstučio MPB eili
nis A. Naraškevičius 13 parų 
praleido areštinėje už draus
mės pažeidimus. Vadovaujan
tis Karo prievolės įstatymo 17 
Str. tarnybos laikas praleistas 
areštinėje yra neįskaitomas. 
Be to, šiuo metu A. Naraškevi
čius Lietuvos Muzikos aka
demijoje nestudijuoja. A. 
Naraškevičius 1999 m. kovo 2 
d. Lietuvos Muzikos akademi
jos Rektoriaus įsakymu Nr. 
14S buvo pašalintas už nepa
žangumą.

Reikalaujame paneigti A. 
Naraškevičiaus teiginį, kad jis 
buvo nubaustas 10 parų areš
to, kadangi nešovė į kitą ka
reivį ar buože neperskėlė jam 
galvos. Vietoje to privalote 
išspausdinti tikslią informa
ciją, kad pagal LDK Kęstučio 
MPB 3-os pėstininkų kuopos 
kuopininko pranešimą A. Na
raškevičius buvo baustas 5 
parų pataisos areštu už Ka
riuomenės drausmės statuto 
(KDS) 72 str. pažeidimą, t.y. 
buvo neblaivus tarnybos me
tu. Tris paras pataisos arešto 
gavo už KDS 93 str. pažei
dimą — melagingo paaiškini
mo davimas. Penkių parų 
areštas buvo skirtas už KDS 
84 str. pažeidimą — kovinio 
budėjimo taisyklių pažeidi
mas. Tokia bausmė kaip 10 
parų areštas A. Naraškevičiui 
apskritai nebuvo paskirta.

* * *
„Jau nuo pat straipsnio pra

džios atsiranda slogus įspūdis 
apie straipsnio autorių. Tada 
pradedi abejoti, ar nepadėjo 
kas nors A. Naraškevičiui su
kurpti šį tiesiog banalių isto
rijų virtinės straipsnį.

Nukelta į 4 psl.

Paprastesni, bet gražiai ir 
jaukiai įrengti, Vilniuje „Lite
ratų kavinė”, simpatinga 
„Žaltvykslė” su karūnuoto Žil
vino vitražu, na, ir man labai 
patikusi kavinė „Greitai”. Pa
tarnavimas čia „greitai”, nes... 
savitarna (kaip malonu, kad 
ne „servisas”) Be to, čia pirmą
kart paragavau kibiną (1,000 
kalorijų į jį tik pažvelgus!) 
Kaune — maloni „Medžiotojų 
užeiga”, itališka „Pompėja”, 
„Miesto sodas” prie Muzikinio 
teatro (leidžia net savo mėn
raštį tuo pačiu vardu). Na, ir 
„Žalias ratas” netoli Vytauto 
Didžiojo universiteto. Tai tik
ra senovinė gryčia su gonkais, 
apsupta žydinčių alyvų. Vidu
je— kaimo trobos įrengimai ir 
visi namų apyvokos daiktai: 
geldos, ližės, kočėlai. Viduryje 
kėpso duonkepė krosnis. Mais
tas, žinoma, nuo cepelinų iki 
žemaitiškų blynų bei visa lie
tuviška kulinarija tame tarpe.

Pastebėjau, kad senovės kai

DRAUGAS, 2001 m. spalio 10 d., trečiadienis 3

, Danutė Bindokienė

Kad susišnekėtume!
Artinasi „didysis savaitga

lis” — ypatingą reikšmę turin
tis Amerikos lietuvių gyve

nime. Lietuvių Bendruomenės 
tarybos nariai ir kiti pareigin
gi veikėjai jau pakėlę sparnus 
keliauti į Čikagą, į JAV LB 
XVI tarybos antrąją sesiją, 
kuri vyks spalio 12-13 d. Alsip 
(Čikagos priemiestis) mieste
lyje. Tikimės, kad bendruo- 
menininkų neatbaidys nuoto
liai nei skrydžiai lėktuvais, 
nors šiuo metu Amerikoje tvy
ro nesaugumo šešėlis ir dau
gelis vengia bet kokių „ilgų 
distancijų” įsipareigojimų. Be 
to, jau Lemonte posėdžiauja 
LR Seimo ir JAV LB komisija, 
tad aišku, kad lietuviai ne- 
bailūs — seimūnai (o jų dele
gacija tikrai gausi) nepabūgo 
ir „Atlantą nugalėti”, kad į 
tuos posėdžius atvyktų...

Ko galima tikėtis iš posė
džių, iškilmių, apskritai — 
LB ateities, pasibaigus 50 m. 
sukakties šventei? Ko norė
tume palinkėti visiems lietu
viškosios veiklos varikliams, 
nors daugelis jų jau ir bran
daus amžiaus slenkstį per
žengė, ir apie ramesnes, be 
įsipareigojimų, rūpesčių, vi
suomeninių darbų dienas pa
svajoja. Prieš visus tuos uo
liuosius, nepavargstančius 
darbuotojus šiandien lenkia
me galvą ir jų pavardes pa
garbiai minime (o apie pada
rytas klaidas — kas gi jų 
nepadaro — stengiamės net 
nepagalvoti).

Sukakties proga bus sako
mus kalbos, ištariama daug 
linkėjimų ir galbūt nusmaigs- 
tomos gairės ateities veiklai. 
Be abejo, bus kalbama ir apie 
dabar iš tėvynės atvykstančių 
(ar jau kiek anksčiau į šį 
kraštą atvykusių) mūsų brolių 
bei sesių problemas, jų įjun
gimą į LB gretas. Juk be nau
jų jėgų Lietuvių Bendruome
nės ateitis per daug šviesių 
vilčių neteikia, o be Bendruo
menės — ir ilgalaikiam lietu
viškumo išlikimui.

Kad naujuosius lietuvius 
imigrantus būtina „prisijau
kinti”, jau daug kalbėta. Daž
niausiai tik patraukoma pe
čiais ir numojama ranka: ką 
daryti, jeigu jie nesijungia, 
nenori, mūsų veiklą net pa
šiepia arba visiškai ja nesido
mi... Tik ar tikrai taip? Ar tas 
įsijungimas nepriklauso nuo 
pakvietimo formos? Ar LB va
dovybė — pradedant taryba, 
krašto valdyba, apygardų bei 
apylinkių valdybomis — deda 
konkrečių pastangų, pasimai
šo ten, kur susiburia neseniai 
atvykusieji, sutikę juos lietu
viškuose renginiuose, pakalbi

mo trobas vaizduojančių res
toranų Lietuvoje nemažai. 
Pvz., šį pavasarį atidaryta „Pi
lies smuklė” Trakų pilies kie
me. Ten ne tik moliniai indai, 
bet ir valgiaraštis ne bet koks, 
o ant drobės juostos surašytas, 
ant pagaliukų suvyniotas. Ir

Už šios lentos prasideda garsiosios „respublikos" valdos.

r y fei '.ji r?Ik

. v'r -M
UŽUPIO 

RES PUBLIKA

na, pakviečia, pabendrauja? 
Ar dairomės tik neigiamybių,
maitiname vienas kitą gan
dais apie tariamus „naujųjų 
imigrantų nusižengimus, ne
draugiškumą, atsiskyrimą ir 
nedalyvavimą”, net nesisteng
dami sužinoti teisybę, igno
ruodami daugumą sunkiai 
dirbančių, vaikus į lietuviškas 
mokyklas leidžiančių, rengi
niuose dalyvaujančių, dorų, 
gerų lietuvių? Ar vis dar ne
galime „atleisti”, kad jie pali
ko savo tėvynę, kuomet ji jau 
laisva, kuomet kiekvienas jau
nas, išsilavinęs žmogus jai la
bai reikalingas? (O jie savo 
ruožtu priekaištauja, kad ank
stesnieji imigrantai, pusšimtį
metų prisiekinėję meilę ir iš
tikimybę savo tautai, žadėję 
grįžti namo, jeigu ji tik atsi
kratys okupantų, dabar, kai 
tas stebuklas įvyko, sėdi pato
giose savo rezidencijose, už
miršę visus pažadus...)

Tad atėjo laikas pradėti 
konkrečius pokalbius, užmirš
ti skirtumus, ieškoti, kas mus 
jungia. Pats didžiausias, svar
biausias ir nepaneigiamas vi
sų ryšys; lietuviškumas — 
vienas tikslas — išlikti lietu
viais, nors ir toli nuo savo kil
mės krašto. To, rodos, jau tu
rėtų pakakti, kad rastume 
bendrą kalbą!

XVI tarybos sesijoje posė
džiaus ir Jaunimo sąjunga. 
Tad norime atskirai kreiptis į 
lietuviškąjį jaunimą: nepada
rykite sąjungos uždaru klubu, 
į kurį patekti reikia ypatingų 
rekomendacijų. Šiųę metu 
vien Čikagoje yra gausybė ne
seniai iš tėvynės atvykusio 
jaunimo — vieni studijuoja, 
kiti tebesimoko gimnazijose, 
daugumas turi užsidirbti pra
gyvenimą ir mokslapinigius, 
neturi daug laiko. Tačiau ret
karčiais atranda valandėlę ir 
dalyvauja renginyje, šokių 
grupėje (nepamirškite sporti
nių šokių sambūrio „Svaja”), 
pasimaišo mūsų tarpe. Ar juos 
pakalbinate, pakviečiate, pa
siūlote globoti, tarpininkauti? 
Gal laukiate, kad patys at
eitų, o netikėtai užklydusius į 
susirinkimą, tiesiog ignoruo
jate, bejuokaudami, besikuž- 
dėdami savo tarpe (ir dar ang
liškai!), kai naujokėliai stovi
niuoja, nepatogiai jausdamie
si. Antrą kartą jau jų nema
tysite! Taigi, dabar — ne rytoj 
ar kažkada ateityje — laikas 
aktyviai dirbti, kad visi lietu
viai, nepaisant, kada atvykę, 
kur gimę, tikrai jaustųsi LB 
nariais, ne vien teoretiškai, 
ne vien pagal Chartoje įrašytą 
pastraipą.

patiekalų vardai" senoviški (su 
„vertimais”): augolis — daržo
vė, srėbalas — sriuba, mirka
las — padažas, abišala — duo
nos riekė... O pilies juokdarys 
su riestais batais ir raguota 
kepure žaidimais užima ma
žuosius klientus.

Bus daugiau
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ŽODŽIO LAISVĖ BE ATSAKOMYBĖS
Atkelta iš 3 psl.

Pasirinkęs režisūros studi
jas A. Naraškevičius pataikė 
kaip pirštu į akį, kadangi ge
ras karys iš jo nesigavo, o re
žisierius gali išeiti. Jis vis 
bando prisiminti būdus ir iš
galvotus įvykius tarnybos 
metu, tačiau jokios analizės ar 
kritikos savo atžvilgiu straips
nyje rasti neteko. Kodėl gi 
šiam garbiam ponui nepri
siminus, kaip ne kartą ne tik 
jis saugojo prasižengusiuo
sius, bet ir patį girtą teko sau
goti kitiems.

Kas liečia vadų neraštingu
mą, tai kuopos vadu šiaip iš 
niekur netampama, o reikia 
baigti Karo akademiją. Gali
ma užgarantuoti, kad iš bai
gusiųjų nerasite nei vieno be
raščio. Rašydamas apie 25,000 
beraščių, A. Naraškevičius 
turbūt turėjo mintyje ir save 
patį. Tada kaip šis ponas įsto
jo į LMA? Baigus tarnybą, po
nas staiga tapo raštingas?

Tarnyba Lietuvos kariuo
menėje nėra tobula, tačiau, ly
ginant 5-7 metus atgal, pažan
ga padaryta milžiniška ir to 
nepaneigtų net didžiausi opo
nentai. Vadinama „diedovšči- 
na” praktiškai tampa jau isto
rija (ne be beraščių vadų pas
tangų).

Užpykus ant vadų ar kariuo
menės apskritai, galima pri
pilti daug purvo, kaip pvz. 
apie tualetų šveitimą, sumaži
nus šepečius iki dantų šepe
tėlių, apie nepaprastus žiau
rumus, narkotikus ir t.t., 
tačiau, šnekant su eiliniais 
kariais, vaizdas iš jų varpinės 
visiškai kitoks, nei piešia bū
simas-režisierius. Tad norisi 
paklausti A. Naraškevičiaus, 
ar jam pačiam perskaičius 
straipsnį neatsirado tam tikrų 
prieštaravimų ir jeigu ponas 
turi sąžinės —jos graužimosi?

Be to, „Lietuvos ryto” žurna
listas Donatas Stravinskas, 
prieš pateikdamas spausdini
mui laišką, į dalinį neatvyko 
bei nebandė pasitikslinti, ar 
pateikti teiginiai atitinka tik
rovę. Peršasi nuomonė, kad, 
matyt, nelabai tikėjo, tai į da
linį ir neatvyko.

Kreipdamiesi į jus, tikimės, 
kad kas nors į dalinį atvyks, 
susitiks su kariais, bei para
šys ne išgalvotas istorijas, o 
tikrą tiesą”.

* * *

„Aš esu vyr. ltn. Aušrius 
Buikus, Lietuvos Kariuome
nės artilerijos bataliono I ug
nies baterijos vadas. Anksčiau 
tarnavau LDK Kęstučio MPB 
Tauragėje III PK vadu. Nuo š. 
m. birželio 25 d. esu perkeltas 
į Artilerijos batalioną. Todėl 
mane papiktino buvusio LDK 
Kęstučio-MPB III kuopos ka
rio eil. A. Naraškevičiaus 
straipsnis „Lietuvos ryte”, ap
rašantis minėto bataliono ka
rių gyvenimą, kovinį rengimą,

vadų kompetenciją bei kt., juo 
labiau, kad prieš metus aš bu
vau A. Naraškevičiaus tiesio
ginis viršininkas (kuopos va
das). Dėl šio straipsnio jau
čiuosi apšmeižtas ne tik aš, 
bet ir visi buvę mano pavaldi
niai, tiek karininkai, tiek ser
žantai.

Pirmiausia aš norėčiau Jus 
supažindinti su trumpa A. Na
raškevičiaus tarnybos eiga, 
nes, skaitant straipsnį, gali 
susidaryti įspūdis, jog minėtas 
karys visokeriopai stengėsi 
įgyti žinių ir įgūdžių, o „beraš
čiai” vadai nesugebėjo jam to 
perteikti.

Eil. A. Naraškevičius po 
Ruklos MP bazinio kario kur
so tęsė privalomąją pradinę 
karo tarnybą LDK Kęstučio 
MPB III pėstininkų kuopoje 2- 
ame būryje. Tarnybos metu A. 
Naraškevičius užsirekomen
davo kaip nedrausmingas, ne
tvarkingas, apsileidęs ir pasi
tikėjimo nekeliantis karys. Iš 
savo kolegų tarpo karys bandė 
išsiskįrti, kaip jis tai vadino 
— išsilavinimu ir pasaulė
žiūra. Savo požiūrį į kariuo
menę jis rodė, jau būdamas 
šauktiniu, tik dabar tai buvo 
išreikšta raštiškai žiniasklai
doje. Buvęs karys teigia, kad 
kariuomenėje nieko neišmoko, 
nors, kiek aš pamenu, A. Na
raškevičius visaip stengdavosi 
nedalyvauti lauko užsiėmi
muose — tai simuliuodamas 
ligą, tai sugalvodamas kitas 
priežastis. Prisimenu atvejį, 
kai A. Naraškevičius pasipra
šė išleidžiamas namo, nes iš 
užsienio grįžo jo sesuo. Kaip 
kuopos vadas, pasinaudojau 
man suteiktomis teisėmis ir 
išleidau jį savo atsakomybe 
vienai parai. Kitą dieną karys 
grįžo girtas. Už šį šiurkštų 
drausmės statuto pažeidimą 
karys buvo nubaustas 5-iomis 
paromis arešto. A. Naraške
vičius per savo tarnybą patai
sos areštu buvo baustas tris 
kartus — už alkoholio varto
jimą tarnyboje, už kovinio bu
dėjimo reikalavimų pažeidimą 
bei už melagingų parodymų 
davimą. Per savo tarnybą ka
rys daboklėje praleido 13 pa
rų. Be to, A. Naraškevičius tu
rėjo nuobaudų ir už nešiurkš- 
čius drausmės pažeidimus, to
kius kaip higienos reikalavi
mų nesilaikymas ir kt. Žino
ma, karys buvo ir du kartus 
skatintas — už dalyvavimą 
visuomeniniame renginyje bei 
už gerus šaudymo rezultatus. 
Jei ne keli mano pastebėti po
litiniai motyvai tame straips
nyje. galima būtų pagalvoti, 
kad tai kerštas man, kaip kuo
pos vadui, nes, A. Naraškevi- 
čiui baigiant tarnybą ir jau at- 
siskaitinėjant su batalionu, jis 
pastebėjo, jog neturi kariškos 
striukės. Kur ji dingo, jis ne
galėjo nurodyti, todėl, pagal 
galiojančius įstatymus, A. Na
raškevičius turėjo padengti 

.nuostolius. Tą dieną man pa

Iš LB veiklos praeities. 1981 m. balandžio 27 d. Jaunimo centre, Čikagoje įvyko JAV Vidurio vakarų apygardos 
atstovų suvažiavimas. Iš kairės: Bronius Juodelis, Vytautas Kamantas, Kazys Laukaitis, Ingrida Bublienė, An
tanas Juodvalkis, Vytautas Kutkus, dr. Antanas Razma. Zigmo Degučio nuotr.
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Siūlo darbų

ALTo centro valdybos ruoštame susitikime su Lietuvos kariuomenės 
vadu brigados gen. mjr. Jonu Kronkaičiu Čikagos miesto centre rugsėjo 
28 d. Iš kairės: Amerikos Lenkų kongreso vicepirm. dr. George Otto, gen. 
J. Kronkaitis ir ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys. Lenkų kon
gresas aktyviai įsijungė į parašų rinkimo vąjų už NATO plėtrą ir toliau 
žada glaudžiai dirbti su lietuvių organizacijomis, siekiant Lietuvos įsto
jimo į NATO. Vidos Kuprytės nuotrauka.

skambino minėto kario tėvas, 
prisistatęs režisieriumi, kuris 
kūrė filmą apie mūsų bata
lioną ir pareikalavo išsiaiškin
ti, kur dingo jo sūnaus striu
kė. Man atsakius, kad A. Na
raškevičius pats nežino, kur jo 
striukė ir kad reikės už ją at
siskaityti, jis supyko ir pagra
sino, jog parašys straipsnį į 
„Lietuvos rytą” bei jau buvo 
bepradedąs koliotis, tačiau aš 
pasakiau, kad neprivalau 
klausytis įžeidinėjimų ir padė
jau ragelį. Nemaniau, kad 
straipsnio reikės laukti taip il
gai.

A. Naraškevičiaus straips
nyje yra užsiminta apie sovie
tinę „diedovščiną”. Jis netgi 
bando ją lyginti su mūsų są
lygomis. Tačiau nei aš, nei kiti 
mano kuopos pavaldiniai ne
tarnavę sovietinėje armijoje, 
todėl mes stengėmės auklėti ir 
mokyti karius pagal patvirtin
tas Lietuvos Kariuomenės Mo
kymų ir doktrinų valdybos pa
rengtas programas bei vado
vaudamiesi galiojančiais KA 
statutais. Visi kuopoje buvę 
seržantai, baigę Lietuvos ge
nerolo St. Raštikio puskari
ninkių mokyklos atitinkamas 
pakopas, o karininkai — Lie
tuvos Karo akademiją. Todėl 
apie vadų beraštiškumą nėra 
ko ir kalbėti, nes visi žino pri
ėmimo į puskarininkių mo
kyklą bei Karo Akademiją są
lygas. Tiesa, dėl skyriaus va
dų trūkumo, šiokį tokį periodą 
skyrių vadais buvo iš šaukti
nių karių tarpo išrinkti kariai, 
kuriuos rekomendavo Ruklos 
MP instruktoriai bei tie, kurių 
kovinio rengimo rezultatai bu
vo geriausi. O apie vykusį ko
vinį rengimą bei jo rezultatus 
byloja visi dokumentai, įsaky
mai ir rezultatų suvestinės bei 
apskaitos žurnalai, kurie yra 
saugomi LDK Kęstučio MPB. 
Yra netgi filmuotos medžiagos 
apie pratybas bei užsiėmimus, 
kurią patys filmuodavome 
tam, kad po to apsvarstyti ir 
pataisyti klaidas.

Man taip pat nesupranta
mas kario išsireiškimas „gir
tuokliauti su vadais”. Jis tik
riausiai turi mintyje tai, kad 
per tokias šventes, kaip Ka
lėdos ar Naujieji metai, liku
siems kareivinėse ir nesan
tiems tarnyboje kariams aš 
savo atsakomybe leisdavau iš
gerti taurę šampano arba stik
lą vyno. Aš tai dariau, norė
damas, kad kariai nesijaustų 
atstumti nuo visuomenės ir 
užmiršti bei atskirti nuo juos 
supančio pasaulio. To aš ne
galėčiau pavadinti girtuoklys
tėmis, kadangi už šiuos ren
ginius atsakydavo kuopoje li
kęs atsakingas karininkas 
arba seržantas, kuris po rengi
nio visada man pranešdavo ir, 
mano žiniomis, šie renginiai 
neperžengdavo statuto ribų.

Aš nežinau, kas A. Naraš- 
kevičių paskatino parašyti šį 
straipsnį, taip juodinantį tar
nybą kariuomenėje. Mano ma
nymu, toks šmeižtas daro gė

dą žmogui, kuris planuoja tap
ti režisieriumi bei Lietuvos in
teligentijos dalimi. A. Naraš
kevičius rašė straipsnį, nesi
remdamas faktais, o vedinas 
niekam nesuprantamų ambi
cijų, norėdamas pažeminti ne 
tik savo buvusius vadus, bet ir 
buvusius kolegas bendražy
gius visuomenės akivaizdoje”.

* * *

„Mes, pirmos kuopos kariai, 
nesutinkame su A. Naraškevi
čiaus išspausdintu atviru laiš
ku kariuomenės vadui. Jau 
tarnaudami pirmoje kuopoje 
aštuonis mėnesius ir per visą 
tarnybos laiką, nepatyrėme 
nieko panašaus, apie ką rašė 
A. Naraškevičius. A. Naraške
vičius laiške teigė, kad praty
bų metu jis nieko naujo nesu
žinodavo. Todėl esame labai 
pasipiktinę Naraškevičiaus 
paskalomis, nes mes pratybų 
metu visada išmokstame kaž
ko naujo. Mūsų manymu, kad 
jam buvo neįdomu per praty
bas, dėl to kad nieko ir neno
rėjo sužinoti. Laiške buvo ra
šyta, kad pratybų metu buvo 
renkami grybai, tai visiška ne
sąmonė, nes mums per praty
bas tikrai neteko nieko pana
šaus daryti. Ir nesame girdėję 
iš kitų kuopų karių. Jo teigi
mu buvo rašyta, kad yra be
raščių P.K.T. karių. Tai dar 
viena perlenkta lazda, nes 
daugumas seržantų yra baigę 
puskarininkių mokykloje ati
tinkamas pakopas. Rukloje 
seržantai yra baigę jauno vado 
ir instruktorių kursus. Jisai 
rašė, kad Lietuvos kariuome
nėje yra nestatutinių santy
kių, aišku, pasitaiko tarp ka
rių nesutarimų, bet nesame 
girdėję, kad būtų laužomos 
rankos ar kažkas panašaus. 
Mums neteko rūkyti žolės, o 
apie girtavimą nėra ko kalbė
ti. Nes už girtavimą yra griež
tai baudžiama pagal „Lietuvos 
kariuomenės statutą”. Ir visiš
ka nesąmonė, kad P.K.T. kari
ninkai kartu girtauja su eili
niais kariais. Galime visiškai 
atvirai pasakyti, kad mūsų 
niekas nežemina Tauragės ba
talione, nes jis skleidžia ne
tiesą. Ir labai pasipiktinę dėl 
areštinės, kaip jis rašė, kad 
kariai neišleidžiami į tualetą, 
kurie yra patalpinti areštinje. 
Ir jis buvo nubaustas, kad 
areštuotasis išlaužė grotas. 
Visų pirma yra posto sargybi
nio reikalavimai, kaip elgtis 
poste tokiais atvejais. Ir mes 
netikim, kad jis buvo nubaus
tas neteisingai. Todėl mes, 
pirmos kuopos kariai, esame 
visiškai pasipiktinę A. Naraš
kevičiaus paskalomis, kurios 
buvo aprašytos dienraštyje 
„Lietuvos rytas”.

* * *
„Gerbiami redaktoriai, Jums 

rašo LDK Kęstučio MPB, sun
kiosios ginkluotės kuopos ka
riai.

Mūsų batalione iki š.m. rug

sėjo 7 d. nepriklausomas ša
lies dienraštis „Lietuvos ry
tas”, buvo labiausiai populia
rus ir labiausiai skaitomas 
laikraštis. Būtent tą dieną šia
me dienraštyje buvo išspaus
dintas straipsnis. „Po paradi
niu munduru — savivalė ir te
roras”. Visi kuopos kariai bu
vo priblokšti šio straipsnio tu
riniu, kadangi straipsnyje iš
dėstyti faktai visiškai neati
tinka tikrovės, juo labiau, da
bartinės padėties šiame bata
lione.

Neaišku kokiu būdu, išklau
sę vieno buvusio kario (jeigu 
jį galima pavadinti kariu) nuo
monės, dienraštis „apdergė” 
visą Lietuvos kariuomenę. 
Prieštaraudami nurodome, 
kad A. Naraškevičius tarnybą 
Tauragės dalinyje baigė visai 
ne šią vasarą, kaip tvirtinama 
straipsnyje, o 2000 m. gegužės 
mėnesį. Turbūt sutinkate,, kad 
per tokį trumpą laikotarpį 
padėtis batalione smarkiai 
pasikeisti negalėjo, nes didžio
ji dauguma skyrių, būrių ir 
kuopų vadų tebetarnauja 
Tauragės batalione.

Mūsų kuopa tarnybą pradė
jo š.m. sausio 15 dieną. Dar 
būdami visiškai „žali” ir vadi
nami „bambukais” mes tikrai 
nepatyrėme nestatutinių san
tykių. Bet, dar be to, mūsų 
kuopos seržantai visada pasi
domėdavo, ką veikia prie mūsų 
priėję seniau tarnaujantys ka
riai, vadinami „seniais”. Jeigu 
tokia situacija, kai karys kario 
paprašo cigaretės, vadinama 
„diedovščiną”, tada A. Naraš
kevičius yra teisus, bet tikram 
kariui ši situacija yra kasdie
nybė ir į tai nekreipiama jokio 
dėmesio. Paneigiant A. Naraš
kevičiaus išsireiškimus tvirti
name, kad iš bataliono valgyk
los ir pats išrankiausias neiš
eina alkanas, ir tikrai ne visi 
Lietuvos gyventojai valgo to
kius sočius pietus, kaip eilinis 
karys. Valgykloje sudarytas 
meniu pasikartoja tik kartą 
per mėnesį.

Norint išgarsėti ar pasirek
lamuoti, galima nusifotografa
vus tualete su tiantų šepetėliu 
ir, nusiuntus nuotrauką į po
puliarų šalies dienraštį, o ka
riuomenėje ne taip kaip na
muose. Čia kariai patys plau
nasi tualetus, prausyklas, pa
talpas, šluoja teritoriją, skuta 
bulves ir dirba visus kitus 
darbus. Tai nėra bausmė, pa
žeminimas ar pajuoka, tai yra 
kasdienybė, prie kuęįos kariai 
yra pripratę ir iš to nedaro 
tragedijos. O gal ponas A. Na
raškevičius mano, kad bata
lione reikalingos tarnaitės, 
kurios sutvarko patalpas, iš
plauna tualetus ir dirba kitus 
darbus?

Gerti ar būti išgėrusiam al
koholio batalione griežtai 
draudžiama, nes už tai yra 
taikomos griežtos bausmės ir 
apie tai žino visi bataliono ka
riai, todėl visiška nesąmonė, 
kad kariai geria kartu su ser
žantais ar netgi rūko žolę.

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetls.

tel, 630-241-1912. ,

Perrašau europietiškos 
sistemos vaizdajuostes į 
amerikietiškąją sistemą ir 

atvirkščiai. Tel. 773-259-5932.

Skubiai reikalingi 
vairuotojai perkraustytoj ai 

Skokie perkraustymo įmonei,
Tel. 847-675-6617.

Window Washers 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 Wlndow VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

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

Perka

Pirksime namą be tarpininkų 
Marųuette Parko rajone. 

Skambinti Kęstui 
tel. 773-737-0172, 

po 6 vai.vak.

Tai Jūsų laikraštis

TN6 LITHUANIAN WOW1D-WIOI OAHV

UŽSIENIO KELIONĖS DOKUMENTAI 
VAIKAMS

Pastaruoju metu 
Lietuvos pasienyje vėl padau
gėjo atvejų, kai Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos (VSAT) 
pareigūnai dėl įvairių prie
žasčių į užsienį neleidžia iš
vykti nepilnamečiams Lietu
vos piliečiams.

Kaip pranešė VSAT, šiais 
metais Lietuvos pasieniečiai į 
užsienio valstybes dėl įvairių 
priežasčių neleido išvykti 
2,174 asmenims, tarp kurių — 
599 nepilnamečiai. Iš jų 433 
vaikai per valstybės sieną vy
ko neturėdami vieno arba 
abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) 
sutikimo, 166 nepilnamečiams 
teko grįžti namo, nes jie arba 
juos lydintys asmenys nepa
teikė vaiko kelionės dokumen
to ar paso arba pateiktieji do
kumentai negaliojo.

Daugiausia nepilnamečių 
(234) dėl to negalėjo išvykti į 
Karaliaučiaus sritį. Į Latviją 
neleista išvykti 156 vaikams, 
Baltarusiją — 96, Lenkiją — 
58. Dar 54 nepilnamečių, ban
džiusių be tėvų sutikimo iš
skristi į užsienį, neišleido Vil
niaus oro uosto pasienio kon
trolės punkto (PKP) pasie
niečiai.

Vieno nepilnamečio kelionė 
nutrūko pąjūryje — jam iš-

Panašu į tai, kad buvęs karys 
ne visiškai įsisavino tas, sta
tute pažymėtas dalis, kuriose 
nurodoma, kas draudžiama 
tarnyboje, nes tarnybą turėjęs 
baigti balandžio 19 dieną iš 
dalinio buvo išleistas tik gegu
žės mėnesio pabaigoje. Galima 
teigti, kad A. Naraškevičius 
nebuvo ir niekada nebus doras 
savo šalies gynėjas, jei gali 
taip žiauriai šmeižti savo 
krašto kariuomenę. Be to, esa
me garantuoti, kad nei vienas 
iš jo paminėtų 25,000 be
raščių, nesutiktų su juo eiti į 
karą.

Pabaigoje kreipiamės į ma
mas, kurios išleido ir ruošiasi 
išleisti savo sūnus į privalo
mąją karinę tarnybą. Nurim
kite ir ramia širdimi išlydėki- 
te savo atžalas į tarnybą, nes 
jau po keleto mėnesių sugrįžę 
į namus, jie patys pasakys, 
kad nešioti mundurą tikrai 
nėra gėda”.

vykti neleido Pakrančių ap
saugos rinktinės pasieniečiai.
.Net ir besibaigiant mokslei

vių atostogoms pasitaiko ne
mažai atvejų, kai „nepilna
mečiai, vykdami į 'užsienį su 
tėvais, kitais lydinčiais as
menimis ar vieni, neturi bū
tinų kelionės dokumentų.

Turimais duomenimis* iš 
599 į užsienį neišleistų nepil
namečių, net 347 per val
stybės sieną vyko vasaros se
zono metu, t.y. nuo birželio 1 
dienos.

VSAT primena, kad nepil
nametį į užsienį lydintiems 
asmenims pravartu perskai
tyti bei žinoti vaikų laikino 
išvykimo į užsienio valstybes 
tvarką, vyriausybės nutarimu 
patvirtintą 2000 m. sausio 11d.

Jeigu vaikas vyksta „į už
sienio valstybę su abiem tė
vais (įtėviais), PKP porei- 
gūnams pateikiamas to vaiko 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasas arba vaiko kelionės do
kumentas. Vaiko kelionės do
kumentą pagal gyvenamąją 
vietą išduoda miesto ar rajono 
policijos komisariato migraci
jos tarnyba.

Jeigu vaikas vyksta su vie
nu iš tėvų, taip pat turi būti 
pateiktas antrojo iš tėvų su
tikimas, kad vaikas išvyktų. 
Jame turi būti nurodyta, ku
riam laikui ir į kokią valstybę 
vyksta vaikas. Sutinkančiojo 
parašas turi būti patvirtintas 
notaro. Tokio sutikimo nerei
kalaujama, jei vaikas gyvena 
su vienu iš tėvų (vienas iš jų 

.‘pripažintas nežinia kur esan
čiu, miręs), tačiau tuomet pa
teikiamas šį faktą liudijantis 
dokumentas (mirties liudi
jimas, atitinkamas teismo 
sprendimas).

Tokio sutikimo taip pat ne
reikalaujama, jei motina viena 
augina vaiką ir yra vienintelis 
teisėtas juridinis vaiko atsto
vas. Tokiu atveju dokumentus 
tikrinantiems Lietuvos pasie
niečiams privaloma pateikti 
vienišos motinos pažymą.

(BNS)

• Per lengvai ant pakylos 
užkeltas, gali būti vėjo nu
pūstas.



GELTONŲ MARŠKINĖLIŲ 
ŠVENTĖ KRŪMINIŲ KAIMO 

LANKOJE
Vaizdingas Varėnos rajono 

Krūminių kaimas, jaukiai 
įsikūręs abipus sraunios Ver- 
sekos, tikrai nebuvo matęs — 
ir, matyt, ilgai dar nematys — 
tokios šventės, kokią saulėtą 
ir karštą liepos šeštadienį be
veik keturiems šimtams savo 
giminių iš Norkūnų, Mi
liauskų ir Kairių šakų bei ar- 
timiausiems draugams iš Vo
kietijos, Belgijos ir Šveicarijos 
dovanojo Amerikos lietuvis iš*' 
Los Angeles Gintautas Kairys.

Gintautas Kairys — buvęs 
vienas žymių Los Angeles ad
vokatų, keleto medicinos cent
rų savininkas, dabar — pa
garsėjęs labdara šešiasdešimt
metis filantropas — iš Lietu
vos buvo išvežtas vos trejų su
laukęs. Gintauto mama Mari
ja Kairienė su vyru ir trim 
mažais vaikeliais, baigiantis 
karui, pasitraukė į Vakarus, 
vėliau išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas, jiems — 
kaip ir daugeliui kitų tremti
nių — tapusias antrąja tė
vyne. Po kelerių metų likusi 
be vyro, savo vaikus — Gin
tautą, Eimutį ir Laimutę — 
augino, leido į mokslus, 
auklėjo tikra lietuviška dva
sia, mokė ne tik kalbėti 
gimtąja kalba, bet ir mylėti to
limą tėvynę, jos žmones. 
Krūminių kaimo šventėje, jau 
seniai aštuonių dešimčių metų 
slenkstį peržengusi, bet vis 
dar graži ir žvali, Marija Kai
rienė, aktyvi Lietuvos dukterų 
draugijos Los Angeles narė, 
buvo pati garbingiausia vieš
nia.

Pradžia

Prądri°J> kaip žinoma, b.uyo 
žodįa. Žodis „padėkit”. Gin
tautas Kairys kreipėsi į gimi
naičius Lietuvoje, prašydamas 
pagalbos, renkant duomenis 

* „Giminės medžiui”. Tai buvo 
didelis, kruopštus darbas — ir 
tų, kurie vieni kitiems skam
bino, rašė, teiravosi žinių apie 
gyvus ir seniai mirusius ar
timuosius, ir paties Gintauto 
Kairio, kuris, daugiau kaip 
šimtą valandų praleidęs prie 
kompiuterio, grafiškai piešė 
visą milžinišką trįjų didelių 
šeimų genealoginį medį. Paga
liau apibendrinti duomenys ir 
Norkūnų, Miliauskų, Kairių 
šeimų genealoginiai medžiai 
buvo atsiųsti į Lietuvą. Ketu
riems Gintauto Kairio gimi
naičiams, padėjusiems jam or
ganizuoti šventę: Donatui 
Gražiui, Gintautui Akcijonai- 
čiui, Mindaugui Grėžai ir šių 
eilučių autorei, teko garbė 
užbaigti darbą — ištaisyti pa
sitaikiusius netikslumus ir 
ant didelių lapų išspausdinti 
nubraižytas „Giminės medžio” 
Šakas, kurios turėjo būti 
išdėliotos ant šventinių stalų, 
kaip įdomi dokumentinė me
džiaga, o kartu ir nuoroda 
svečiams, kur sėstis. Beje, ke
letas didelių giminės genealo

Studijuojant Giminės medį

ginių medžių, traukusių visuo
tinį šventės dalyvių dėmesį, 
vakarui besibaigiant tapo pa
čiais trokštamiausiais šventės 
suvenyrais.

Dovana
Gintauto Kairio buvo pasa

kyta: „Mano giminės turi gau
ti visa, kas geriausia, prašau 
pinigų netaupyti, aš už viską 
sumokėsiu”. „Visa” — tai gar
sios Lietuvoje „Ritos smuklės” 
surengta šventė: vidury pievos 
sumontuota 490 kv. metrų 
palapinė su 45 stalais ir 90 
suolų, sauganti svečius nuo 
kepinančios saulės, tikrų sma
gurių verti patiekalai; autobu
sai giminėms atvežti iš įvairių 
Lietuvos miestų; dovanos, su
venyrai, „vieno didžiausių Lie
tuvos dienraščių fotografas ir 
operatorė, turėję įamžinti įdo
miausias ir linksmiausias 
šventės akimirkas; šokiai, žai
dimai, linksmi šventės vedėjai 
ir liaudiškos muzikos grupė 
„Periodas” iš Varėnos bei etno
grafinis moterų ansamblis iš 
Krūminių kaimo, visą dieną 
dzūkiškomis ir lietuviškomis 
dainomis džiuginę susirinku
siųjų ausis ir širdis, pagaliau 
— milžiniškas 2 kvadratinių 
metrų tortas su giminės emb
lema.

Šventė

Giminės šventė prasidėjo 10 
vai. Valkininkų bažnyčioje šv. 
Mišiomis už gyvus ir mirusius 
Kairius, Norkūnas, Miliaus
kus. Aikštė prie senovinės 
Valkininkų bažnyčios buvo 
kimšte prikimšta automobilių 
ir autobusų iš visos Lietuvos. 
Kai kone keturi šimtai žmonių 
sugūžėjo į bažnyčią, atrodė, 
kad Valkininkuose vyksta di
deli atlaidai... Po valandos visi 
automobiliai ir autobusai pa
suko į Krūminių kaimą, o ten 
ir prasidėjo... Pažintys, vaišės, 
dainos, kalbos, sveikinimai, 
dėkojimai — ir vėl viskas iš 
pradžių. Vieni, užgulę stalus, 
studijavo savo „Giminės me
dį”, kiti kalbino seniai maty
tus ar iki šiol nepažįstamus 
giminaičius — „Vai, Dzievu-
liau, kibą šimtų metų nes- 
maty...”, treti gaudė ir būtinai 
norėjo pasišnekėti su seniai 
regėtais Gintautu, jo seserimi 
Laimute, jųdviejų mama Ma
rija Kairiene. Jaunimas šoko, 
žaidė; mažyliai, vienos rengi
nio vedėjų — „indėnės Ja- 
matu” — surinkti į būrelį, 
plunksnomis apkaišyti, visą 
dieną žaidė indėniškus žai
dimus ir nekvaršino savo tė
vams galvų.

Šventės organizatorius — 
jos „siela” ir pagrindinis vei
kėjas Gitnautas Kairys — visą 
dieną ėjęs nuo vienų gimi
naičių prie kitų, kalbėjęsis, 
aiškinęsis giminystės ryšius, 
nerado laiko tik vienam daly-

Didžioji šeimos šventės palapinė talpinusi beveik 400 sveėių

kui — atsisėsti ir pavalgyti

Džiaugsmas

Giminės šventė buvo tokia 
linksma, gerai ir išradingai or
ganizuota, kad jos dalyviams 
įspūdžių tikrai pakaks ilgam, 
kaip ir įvairių dovanų bei 
suvenyrų, kukliai ir neįkyriai 
įteiktų visiems už dalyvavi
mą linksmuose konkursuose. 
Kiekvienas į šventę atvykęs, 
didelis ir mažas, gavo šiai pro
gai specialiai pagamintus gel
tonus marškinėlius su dailinin
ko sukurta emblema-medžiu 
„Krūminių kaimo šeima”, tad 
šventės „epicentras” — pieva 
ir Versekos pakrantės — gel
tonavo kaip milžiniškas žy
dinčių pienių laukas...

Visą dieną truko tikra liau
diška šventė, ne vienam 
išspaudusi džiaugsmo ašarą, 
išsunkusi ne vieną prakaito 
lašą... Paskutinis šventės 
akordas — simboliškas. Kiek
viena giminė ar didesnė šeima 
uždegė dideliu ratu sustatytus 
ugnies aukurus, efektingai žė
ravusius nakties tamsoje, ir 
sudarė degantį magišką ratą, 
reiškiantį gyvybės tęstinumą 
bei amžinybę. Iš rato vidurio 
paleistos ugnies salvės pa
skelbė linksmybių pabaigą. 

Meilė artimui
Žinoma, visa tai, kas pada-

„FAMILIARIS CONSORTIO” 
20 METINIŲ MINĖJIMAS JAV

Rugpjūčio 15-18 d. Arling
ton, VA (JAV), vyko santuokos 
ir šeimos gyvenimo konfe
rencija popiežiaus Jono Pau
liaus II apaštališkojo para
ginimo „Familiaris Consortio” 
20-osioms metinėms pažymė
ti. Konferencijoje, kurią rėmė 
JAV Vyskupų konferencija, 
dalyvavo apie 400 asmenų, 
dirbančių Amerikos vyskupijų 
šeimų pastoracijos srityje.

Laišku kreipęsis į konferen
cijos dalyvius, popiežius Jonas 
Paulius II ragino juos su dar 
didesniu užsidegimu darbuo
tis, kad šeimoms, nuo kurių 
priklauso žmonijos ateitis, nie-

kuomet netrūktų reikiamos 
pagalbos ir paramos. Po
piežius, be kita ko, pažymėjo, 
jog, praėjus 20 metų nuo 
„Familiaris Consortio” paskel
bimo, „daug klastingų jėgų 
tebekelia grėsmę šeimai”.

„Didelis skyrybų skaičius ir 
plačiai paplitęs kontracepcijos 
vartojimas bei abortai, taip 
pat kitokia grėsmė gyvybei ke
lia susirūpinimą vyskupams ir 
visiems, kuriems rūpi šeima. 
(...) Didžiausia pirmenybė 
teiktina aiškiam ir įtikina
mam mokymui apie dieviškąjį 
santuokos ir šeimos planą bei 
pastangoms apginti ir sustip

Gintautas Kairys su sūnumi Čaku

Motina Marija Kairienė ir sūnus Gintautas Kairys,

ryta, galima įvertinti. Kiek ši 
šventė Gintautui Kairiui kai
navo laiko, skaičiuojamo ne 
valandomis — mėnesiais, jė
gų, sveikatos, nervų, pagaliau, 
kokios daugybės pinigų, ver
čiau tebus nutylėta, antraip 
kokiam skeptiškai nusiteiku
siam piliečiui gali kilti klausi
mas „Ar buvo verta?” Tačiau 
tiems laimingiesiems, kurie 
gavo retą progą susitikti su 
seniai matytais giminėmis, su
sipažinti su dar nepažįsta
mais, bet tądien tapusiais ar
timais žmonėmis, toks skepti
ko klausimas būtų pasirodęs 
mažų mažiausiai keistas.

Gražina Stankevičienė

rinti šeimos instituciją dėl vi
suomenės gerovės”, —- rašė 
Šventasis tėvas. Jis taip pat 
pabrėžė, kaip svarbu, kad 
šeimos perduotų savo tikėjimą 
vaikams. Evangelizacijos atei
tis, pasak jo, „daug priklauso 
nuo šeimų”, ir tėvams tenka 
„ypatinga pareiga liudyti Jėzų 
Kristų ir aktyviai dalyvauti 
Bažnyčios gyvenime”.

Pasak Vašingtono, Jono 
Pauliaus II santuokos ir 
šeimos studijų instituto prof. 
Atkinson, „‘Familiaris Consor
tio’ nubrėžia šeimos gyvenimo 
viziją, radikaliai priešingą tai, 
kurią siūlo visuomenė”. Profe
sorius sakė, kad popiežius ak
centavo biblinę šeimų viziją, 
kurios centre yra Dievas, tup 
tarpu visuomenė, apibrėžda- 
ma šeimos tikslą, stengiasi 
centre pastatyti žmogų. Kata
likai, skaitydami tokius doku
mentus kaip „Familiaris Con
sortio”, pradeda suprasti, kad 
„pašaukimas santuokai yra 
dieviškasis kvietimas”.

Trentono vyskupijos ryšių 
direktorė Eileen Mara teigė, 
jog yra be galo svarbu, kad 
tėvai įsiklausytų į savo vaikus 
ir mokytųsi iš jų. „Klausy
masis yra šventas veiksmas. 
Tegul vaikai žino, kad jie yra 
mylimi ir branginami”, — 
sakė Mara. Pasak jos, vaikai 
gali mokyti suaugusiuosius ti
kėjimo, parodydami, kaip gali
ma būti pilniems nuostabos ir 
susižavėjimo, imliems, žais
mingiems ir laisviems.

Teologijos profesorius John 
S. Grabowski, supažindinda
mas su kultūrine aplinka, ku
rioje buvo parengtas „Fami
liaris Consortio”, pažymėjo, 
jog „dokumentas dar kartą 
patvirtino katalikams, kad 
pirmasis ir eąminis santuokos 
tikslas yra gyvybės perdavi
mas. Tačiau jame nesakoma, 
kad šeimos turi turėti kuo 
daugiau vaikų. Natūralus šei
mos planavimas nepriešta
rauja žmogaus asmens dova
nai”.

John Mercy medicinos cent
ro Vaisingumo skyriaus koor
dinatorė Diane Daly sakė, kad 
dauguma nevaisingų šeimų 
nežino, jog yra ir alternatyvus

— ne tik in vitro — apvaisini
mo būdas, kuris gana veiks
mingas ir visiškai atitinka 
Bažnyčios mokymą. Ji papa
sakojo apie popiežiaus Pau
liaus VI žmonių vaisingumo 
studijų centre išplėtotą natū
ralią technologiją, kurios esmė 
nevaisingumą sukėlusios ligos 
nustatymas bei gydymas. 
Daly teigė, kad 55 proc. centre 
gydytų porų susilaukė nėštu
mo po 24 mėnesių ir 70 proc.
— po 60 mėnesių. Tuo tarpu
taikant dirbtinio apvaisinimo 
technologijas sėkmingi rezul
tatai sudaro nuo 25 iki 28 pro
centų. BŽ, 2001 ra. Nr. 16

„SIEMENS”
STIPENDIJOS

Antrą kartą bendrovės 
„Siemens” atstovybė Lietuvoje 
paskyrė vardines stipendijas 
penkiems pažangiausiems me
dicinos, elektrotechnikos bei 
telekomunikacijų specialybių 
studentams.

3 tūkst. 840 Lt vienkartines 
tobulinimosi stipendijas „Sie
mens” skiria paskutinių kursų 
studentams, studijuojantiems 
mediciną, aplinkos inžineriją, 
energetiką, automatiką ir 
elektrotechniką, telekomuni
kacijas, verslo administra
vimą ir vadybą. Pernai var
dinės stipendijos buvo paskir
tos septyniems studentams.

Šįmet gabiausių Vilniaus 
bei Kauno universitetų stu
dentų penketą atrinko UAB 
„Siemens” medicinos, energi
jos perdavimo ir paskirstymo 
bęi telekomunikacijų skyrių 
vadovai, atsižvelgę į universi
tetų vadovų siūlymus. (Elta)

ŠUNYS PADEDA 
IEŠKOTI NARKOTIKU

Birželio 26-oji —Tarptautinė 
kovos su narkomanija ir nar
kotikų kontrabanda diena. 
Ta proga Nemenčinės vasa
ros koncertų amfiteatre bu
vo rengiama akcija „Nenorime 
būti priklausomi nuo narko
tikų”. Šalies politikai ir medi
kai trumpomis kalbomis ragi
no visuomenę suvienyti jėgas 
kovai prieš narkomanijos pli
timą. Koncertavo dainininkė 
Daina Bilevičiūtė su jaunimo 
grupėmis. Pasienio policijos 
kinologai rodė, kaip parengti

šunys padeda ieškoti narko
tikų. t

Ekologinio plausto bBliuš- 
kis” komanda atidarė vasa
ros stovyklą — plaukimą Ne
rimi rizikos grupės vaikams 
ir jaunimui, supažindino su 
savo programa „Žolės daugiau 
neberūkysiu”. Vyko disputai 
prie laužo, buvo organizūbja- 
mos viktorinos, konkursai.

Ši akcija, talkinant Valsty
bės sienos apsaugos tarnybai 
ir Nemenčinės seniūnijai, 
rengiama pagal Nacionalinę 
narkotikų kontrolės ir narko
manijos preveno1' rogr vą.

Tarptaui.nę si dr-
komanija irtta įtra-
banda dieną askelbu-
sios Jungtinės " ^„uS. (ELTA)

SKAUSMŲ ' 
KALTININKĖS —

KUPRINĖS

Pastebėta, kad vis dažniau 
periodiškais nugaros skaus
mais skundžiasi jauni 16-25 
metų amžiaus žmonės. Jau 
anksčiau buvo spėjama, kad 
ankstyvus nugaros skausmus 
gali sukelti sunkios mokinių 
kuprinės, ypač pradinių klasių 
mokinių. JAV priimtose nuos
tatose teigiama, kad mokinio 
kuprinės svoris neturėtų būti 
didesnis kaip 15 proc. ją 
nešančio jaunuolio kūno svo
rio. Atlikus tyrimus paaiškėjo, 
kad daugiau kaip pusės 
stebėtų mokinių kuprinės 
buvo sunkesnės, nei nustaty
tos normos, o beveik trečdalis 
visų stebėtų mokinių dėl nu
garos skausmų turėjo praleisti 
fizinio lavinimo pamokas arba 
net visai negalėjo eiti į mo
kyklą. Manoma, kad nuolati
nis sunkios kuprines 
nešiojimas gali ne tik sukelti 
stuburo iškrypimus, bet atei
tyje gali lemti daug sudė
tingesnius sutrikimus, pa
vyzdžiui, osteochondrozės ar 
osteoporozės atsiradimą.

* Dvi dienas Minske vy
kusiose greitųjų šachmatų
(kiekvienai žaidėjai partijai 
skiriama 30 min,) Europos 
moterų pirmenybėse Lietuvai 
vienintelė atstovavusi tarp
tautinė didmeistrė šiaulietė 
Viktorija Čmilytė iškovojo 
bronzos medalį. (LR, Elta)
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Artėjant ALTo suvažiavimui. Iš kairės: N. Šmerauskas, M. Marcinkienė, 
ALTo pirmininkas adv. S. Kuprys ir D. Meilienė.

Romo Eidukevičiaus nuotr.
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ARTĖJANT ALTO 
SUVAŽIAVIMUI

Lapkričio 10 d. įvyks Ame
rikos Lietuvių Tarybos meti
nis ataskaitinis — rinkimi
nis suvažiavimas. Laiko dar 
daug, tačiau ALTo būstinėje 
darbas verda — reikia pa
tikslinti narių ir suvažiavimo 
atstovų sąrašus, pakviesti 
garbingus svečius, ruošti 
ataskaitas ir pranešimus, su
daryti suvažiavimo darbo
tvarkę, paruošti suvažiavimui 
priimamų dokumentų projek
tus ir atlikti daugelį kitų 
pasiruošimo darbų. S.I.

Pirmieji šių metų lietu
viškų blynų pusryčiai Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
vyks spalio 21 d., sekmadienį, 
po 8, 9, ir 10:30 val.r. šv. Mi
šių iriokyklos salėje. Kviečia
me visus dalyvauti, ateiti su 
šeima pavalgyti ir pasisve
čiuoti. Visas pelnas eina para
pijai!

Šeimos diena - Čikagos 
Meno institute! Spalio 27 d., 
šeštadienį, nuo 10:30 val.r. iki 
3:30 val.p.p. bus surengta 
„Stebuklingų kaukių” progra
ma - vaikai, pasižiūrėję, kaip 
kaukes gamina patyrę moky
tojai, vėliau ir patys galės pa
bandyti. Po kaukių darymo 
vyks vaidinimas „Time Trave- 
lers: Disguised”. Ši programa 
- nemokama. Vaikus turi ly
dėti suaugusieji.

BALZEKO MUZIEJUJE — SUSITIKIMAS SU 
KARIŠKIAIS IŠ LIETUVOS

Šių metų spalio 19 d., penk- saugojo Aukščiausiosios Tary-
tadienį, 7 vai. v. Balzeko lietu
vių kultūros muziejus kviečia 
į susitikimą su iš Lietuvos at
vykusiais kariškiais Stasiu Ig
natavičiumi ir Romu Eiduke
vičiumi.

Vyčio Kryžiaus ordino kava
lierius, Lietuvos Šaulių sąjun
gos garbės narys ir Lietuvos 
Šaulių sąjungos atkūrėjas Sta
sys Ignatavičius yra Lietuvos 
Respublikos Krašto apsaugos 
ministerijos akredituotas ko
respondentas, daugiausiai ra
šantis Krašto apsaugos minis
terijos žurnale „Karys” ir 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų žurnale „Trimitas”. 
Šiuo metu S. Ignatavičius 
Amerikoje renka medžiagą 
apie buvusius Lietuvos kari
ninkus, šaulius, ruošia knygą 
apie pulkininką, buvusį Lietu
vos krašto apsaugos ministrą, 
du kartus Vyčio Kryžiaus ordi
no kavalierių Joną Variakojį.

Lietuvos Šaulių sąjungos 
narys ir Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas savanoris, buvęs Lie
tuvos Šaulių sąjungos Vilka
viškio rinktinės vadas Romas 
Eidukevičius taip pat yra Lie
tuvos Respublikos Krašto ap
saugos ministerijos akredituo
tas korespondentas. Į Šaulių 
sąjungą ir Savanoriškąją 
krašto tarnybą jis įstojo 1991 
metais. Kartu su kitais Mari
jampolės šauliais savanoriais

Lituanistinis švietimas 
užsienyje. Švietimo ir mokslo 
reikalai bus vieni iš pagrindi
nių LR Seimo ir JAV LB at
stovų komisijos posėdžiuose. 
Ketvirtadienį, spalio 11 d., 
11:30 vai. r. pranešimus skai
tys Švietimo ir mokslo minist
ras dr. Algirdas Monkevičius, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento generalinis di
rektorius dr.Remigijus Motu
zas, JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Dalilė Polikaitie
nė, PLB vicepirm. švietimo 
reikalams Regina Kučienė ir 
Lituanistikos katedros vedėja 
Illinois universitete dr. Viole
ta Kelertienė.

Algirdas ir Aldona Bra
ziai pradėjo Beverly Shores ir 
apylinkių lietuvių šio rudens 
BALFo vajų dosnia 102 dol. 
auka. Labai ačiū!

Susisiekimas autobusais 
neįgaliesiems Čikagos gyven
tojams bus dar patogesnis. Į 
gatves išvažiavo dar 20 neįga
liųjų naudojimui pritaikytų 
autobusų, ir dabar net 111 iš 
139 Čikagos autobusų marš
rutų yra prieinami žmonėms 
su negalia. Planuojama, kad 
iki 2003 metų visi autobusai 
bus patobulinti. Informacija 
apie šiuos autobusų maršru
tus ar apie Čikagos autobusų 
ir traukinių tvarkaraščius tei
kiama tel. 1-888-YOUR-CTA 
arba internete
www.transitchicago.com

bos rūmus, 1993 metais, išve
dant Rusijos kariuomenę, 
vykdė apsaugos užduotis. Sau
gojo popiežių Joną Paulių II jo 
vizito Lietuvoje metu.

S. Ignatavičiaus ir R. Eidu
kevičiaus pokalbio tema — 
„Lietuvos krašto apsaugos at
kūrimas Lietuvoje (1988- 
1991)”. Anot Stasio Ignatavi
čiaus — tai pats įdomiausias 
nepriklausomos Lietuvos at
statymo laikotarpis. Tuo me
tu, kada Sovietų Sąjunga buvo 
priversta paskelbti perestrėi- 
k’ą, viešumą, pradėjo kurtis 
tautiniai frontai, tarp jų — 
Sąjūdis. Kad būtų palaikoma 
viešoji tvarka Sąjūdžio rengi
nių metu, buvo įsteigti sąjū
džio saugos būriai, iš kurių 
išsirutuliojo pirmieji šauliai, 
savanoriai. Tai buvo Lietuvos 
kariuomenės pradžia. Kariš
kiai atsakinės į klausytojų 
klausimus.

Taip pat bus surengtos dvi 
fotografijų parodėlės: R. Eidu
kevičiaus nuotraukų paroda 
„Kariuomenės kasdienybė”, 
bei S. Ignatavičiaus — „Šaulių 
sąjungos atkūrimas”.

Kviečiame į Balzeko lietuvių 
kultūros muziejų. Paskaita 
vyks penktadienį, spalio 19 d. 
7 vai. vakaro. Muziejaus adre
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL 60629. Telefonas — 
773-582-6500.

Sigutė Žemaitienė prane
ša, kad dailininkės Bronės 
Jameikienės pelenai iš Havajų 
atėjo pavėluotai. Bus laidoja
ma šeštadienį, spalio 13 d., 11 
val.r. šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, blokas 72. Tel. 708- 
656-6116.

Bilietus į ,Ąžuoliuko” 
koncertą, kuris vyks šį sek
madienį, spalio 14 d., 3 vai. 
p.p. Maria mokyklos auditori
joje (6727 S. California), galė
site įsigyti koncerto dieną prie 
įėjimo nuo 1 val.p.p.

Simpoziu<nas „Dievas ir 
vaikas” bus Ateities savaitga
lyje, kuris vyks šeštadienį, 
spalio 27 d., ir sekmadienį, 
spalio 28 d., Ateitininkų- na
muose, Lemont, IL. Detali sa
vaitgalio programa bus iš
spausdinta šeštadienio, spalio 
20 d. „Draugo” skelbime.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia gegužinę spa
lio 14 d., sekmadienį, Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago. Bus įvairaus maisto, 
laimėjimų traukimas, veiks 
baras, šokiams gros Kosto Ra
manausko orkestras. Visi 
kviečiami.

Nemokama paskaita 
apie krūties vėžį anglų kal
ba bus skaitoma spalio 23 d., 
trečiadienį, 6 val.v. Šv. Kry
žiaus ligoninėje (Excellence 
Auditorium of Holy Cross Hos
pital, 2701 W. 68th Str.).

Spalio 8 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, IL, pra
sidėjo JAV Lietuvių Bend
ruomenės 50-mečio minė
jimo pirmasis renginys: Lie
tuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB Tarybos atstovų 
bendros komisijos posėdis, ku
ris tęsis iki spalio 11 d. Spa
lio 12-13 d. Radisson Hotel 
Alsip, Alsip, IL, vyks JAV LB 
Tarybos sesija. 12 d. vakare 
ten pat, viešbutyje, 7 v.v. vyks 
iškilminga vakarienė, kurioje 
dalyvaus aukšti svečiai iš Lie
tuvos, o pagrindinį pranešimą 
padarys rašytojas ir LB vei
kėjas Vytautas Volertas. Va
karienėje kviečiama dalyvauti 
ir Čikagos bei apylinkių visuo
menė. Bilietas kainuoja 55 
dol. Kreiptis į Birutę Vin- 
dašienę tel. 708-974-2464. 
Spalio 13 d. 5 v.v. Jaunimo 
centre bus atidaryta JAV LB 
jubiliejinė paroda, o' 6 v.v. 
prasidės akademinė ir meninė 
dalis. Spalio 14 d. 10:30 v.r. - 
šv. Mišios Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos baž
nyčioje ir pamaldos evange
likų Tėviškės parapijos baž
nyčioje. 3 v.p.p. - „Ąžuoliuko” 
choro, su dideliu pasisekimu 
jau koncertavusio Vašingtone 
ir Niujorke, koncertas. Į kon
certą .dar galite įsigyti bilietų 
„Seklyčioje”.

Kviečiame dalyvauti visuose 
JAV LB jubiliejiniuose rengi
niuose, išskyrus spalio 14 d. 6 
v.p.p. vakarienę „Seklyčioje”, 
kur dėl ribotų vietų skaičiaus 
dalyvaus tik „Ąžuoliuko” dai
nininkai ir kviestiniai svečiai. 

JAV LB 50-mečio minėjimo 
org. komitetas

Šių metų ALRK Moterų sąjungos suvažiavimo susipažinimo vakare. Iš kairės sėdi: Bronė Sedekerskienė, Alice 
Roęk, Sofija Lastienė, Elena Frejerienė iš Grand Rapids 42 kuopos bei Angelą Leščinskienė (3 kuopa). Stovi: 
Eva Paulauskienė (3 kuopa), Mary Anna Gerčius (75 kuopa) ir Laima Vaičiūnienė (3 kuopa) iš Čikagos.

Žydai Lietuvoje. Filmas 
vardu „Lietuvos saulėlydis” 
bus rodomas šį penktadienį, 
spalio 12 d., 2 val.p.p. PLC, 
Lemonte, Bočių menėje. Visus 
kviečia pamatyti šį filmą LB 
Lemonto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius.

Spalvingas spektakįis 
„Trys maži paršiukai” bus 
rodomas darbo dienomis nuo 
spalio 16 d. iki lapkričio 7 d. 
10:30 val.r. Daley College 
Theatre, 7500 S. Pulaski. Šis 
„Chicago Kids Company” pa
statymas skirtas 2-13 metų 
vaikams. Užsisakyti vietas ga
lite tel. 773-205-9600.

,Ąžuoliukas” giedos šį 
sekmadienį, spalio 14 d., per
11 val.r. šv. Mišias Pal. J. Ma
tulaičio misįjos koplyčioje Le
monte (149 127th Street, Le
mont, IL).

Gėlių parodoje, kuri vyks 
spalio 13-lapkričio 25 d. Lin
coln park Conservatory (2400
N. Stockton Dr.), bus demos- 
truojama 140 gėlių rūšių, dau
giausia tradicinių.

Lietuvių fondo šv. Mišios 
už jo mirusius narius bus spa
lio 28 d., sekmadienį, 11 vai. r. 
Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijoje, 14911 127th 
Street, Lemont, IL.

Autobusas į ,Ąžuoliuko” 
koncertą iš Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte išvyksta 1:45 
val.p.p. LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius pra
šo nevėluoti.

Didžiajame „Halioween” 
parade, kurį spalio 20 d., šeš
tadienį, Čikagos centre ruošia 
Čikagos miestas, dalyvaus 
įvairausiomis kaukėmis pasi
puošę veikėjai, žygiuojantys 
muzikantai, vaidintojai, ne
laukti svečiai ir daugiau kaip 
1,500 kostiumuotų vaikų. Prie 
jų prisijungti kviečiami visi, 
kas tik nori. Paradas prasidės
12 vai.. State ir Randolph gat
vių sankryžoje, žygiuos į pie
tus link Monroe gatvės, pa
suks į vakarus ties Dearbom 
ir ja patrauks į Daley Plaza, 
kur bus surengtas geriausios 
kaukės konkursas. Ši Daley 
Plaza spalio 12-31 d. „nusida
žys oranžiniai”, čia savo suge
bėjimus demonstruos žonglie- 
riai, burtininkai, pasakoto
jai. Jų vaidinimai vyks kas
dien 11:30 val.r., 12:30 val.r. 
ir 2 val.p.p., o ketvirtadie- 
niais-šeštadieniais - 5:30 vai. 
p.p. ir 7 val.v. Bus ir laimikių. 
Spalio 11-28 d. po Čikagos 
centrą galėsite pasivažinėti 
specialiu traukinuku (Haunt- 
ed „L”), kuriame, keliaujant 
apie miesto centrą, bus pasa
kojamos siaubingos istorijos. 
Nemokamus bilietus galite 
įsigyti Chicago Cultural Cen
ter (77 E. Randolph Str.; tel. 
312-744-3370) prieš traukinu
ko ekskursijas, kurios vyksta 
ketvirtadieniais - spalio 11, 
18 ir 25 d. - 7, 7:40 ir 8:20 
val.v. bei šeštadieniais-sekma
dieniais - spalio 13, 14, 20, 21, 
27, 28 d. - 11:35 val.r. 12:15, 
12:55 ir 1:45 val.p.p.

Beverly Shores ir apylin
kių lietuviai džiaugiasi, kad 
kun. K. Ambrasas, SJ, sutiko 
kas mėnesį vietos Šv. Onos 
bažnyčioje aukoti lietuviškas 
Mišias. Šį rudenį jos vyks spa
lio 21 d. 1 val.p.p., taip pat 
lapkričio 18 d. ir gruodžio 23 
d. tuo pačiu laiku.

„Verslas tarp Lietuvos ir 
Jungtinių Amerikos Val
stijų”, — tema, kurią svars
tys LR Seimo ir JAV LB at
stovų komisija ketvirtadienį, 
spalio 11 d., 4:30 vai. p.p. 
Pranešėjai — LR ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas, 
Lietuvių verslo pirmininkas 
Donatas Tijūnėlis ir vicepirmi
ninkė Angelė Kavakienė, LR 
garbės konsulė Ingrida Bub
lienė. Visuomenė kviečiama 
pasiklausyti. Tuoj po šio posė
džio bus komisįjos baigiamasis 
posėdis, žodį tars LR ambasa
dorius Vygautas Ušackas ir 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys.

ASK „LITUANICA” 
ŠVENTĖ

Prieš 50 metų Illinois uni
versiteto lietuvių studentų 
gretose gimė Akademinis 
sporto klubas „Lituanica”, pa
likęs ryškią vagą išeivijos 
sportiniame gyvenime. Dar ir 
šiandien jo gretose, o ypač 
krepšinyje, dalyvauja per 300 
narių, nuo pačių jauniausių, 
vadinamų „molekulėmis”, iki 
vyrų, moterų ir veteranų ko
mandų.

Siekdami tinkamai paminėti 
šią auksinę veiklos sukaktį, 
ASK „Lituanica” nariai spalio 
20 d. 6 val.v. Pasaulio lietuvių 
centro Lietuvių fondo salėje 
rengia pokylį ir kviečia visus 
esamus ir buvusius narius, 
bičiulius ir sporto rėmėjus da
lyvauti. Prašome vietas ar sta
lus užsisakyti iš anksto skam
binant Dainai Siliūnienei tel. 
630-852-3204.

Skelbimai
IMIGRACINĖS TEISĖS 

ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS

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

Galimos konsultacijos SeStadieniaig

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-264-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avejiue
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com
Ton free 24 hr. 888-776-6742

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
ŠeStad. 8 ▼ J. iki 1 v.p.p.

Dailininkas Vilius Slavinskas prie pirmosios parodos, įvykusios Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje, plakato. E. Šulaičio nuotr.

KAUNIETIS DAILININKAS SUDOMINO 
ČIKAGOS MENO MYLĖTOJUS

Kaunietis dailininkas ir vi
suomenininkas Vilius K. Sla
vinskas po nepilną pusmetį 
užsitęsusios sėkmingos vieš
nagės Čikagoje ir apylinkėse 
kartu su savo žmona Gražina 
grįžo į Lietuvą.

Besilankydamas pas savo 
jau atskiras šeimas sukūru
sius vaikus — dukrą ir sūnų, 
šis svečias iš Lietuvos ne vien 
tik domėjosi Čikaga ir jos prie
miesčiais, bet ir nemažai tapė. 
Savo sukurtus paveikslus kar
tu sų iš Kauno atsivežtaisiais 
jis buvo išstatęs dviejose paro
dose bei amerikiečių galeri
jose.

Pirmoji jo surengta dailės 
paroda vyko Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje nuo liepos 
27 iki rugpjūčio 25 d. Ši paro
da buvo pavadinta „Vizijomis”. 
Parodą turėjo progą stebėti 
nemaža lankytojų, kurių tarpe 
buvo ir amerikiečių.

Rugsėjo 7 d. vakare įvyko jo 
antrosios parodos „Šventės 
laukimas” atidarymas Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 
Šia jo paroda buvo atidarytas 
2001-2002 metų sezonas šioje 
populiarioje lietuvių galerijoje, 
kuri dabar beveik visą laiką 
yra užimta.

Susidomėjimas dail. V. Sla
vinsko darbais buvo didelis.

LIETUVĮ FUTBOLININKĄ MINI 
„CHICAGO TRIBŪNE”

Audrius Zinkevičius, dar tik 
vasarą atvykęs iš Tauragės, 
jau spėjo pasižymėti Hinds- 
dale Central gimnazijos futbo
lo (arba kaip Amerikoje vadi
nama — „soccer”) komandoje. 
Šis 17 metų amžiaus jaunuolis 
buvo plačiai aprašytas „Chica
go Tribūne” dienraščio rugsėjo 
28 dienos numeryje, kur įdė
tos ir dvi mūsiškio nuotrau
kos.

Šis 6 pėdų, 155 svarų sporti
ninkas per trumpą laiką įmu
šė 7 įvarčius ir įvykdė 4 rezul
tatyvius perdavimus. Vėliau
siai jo įmuštas įvartis buvo pa
siektas per pratęsimą, žai
džiant su Glenbar West gim
nazijos futbolininkais.

Straipsnyje yra rašoma, kad 
Andrius šiuo metu gyvena Či
kagos apylinkėse su savo tėvu 
Arūnu, kuris dirba prie sta
tybų. Jo motina Lijana — Lie
tuvoje buvusi anglų kalbos 
mokytoja, turinti mokyklos 
reikmenų ir kompiuterių par
duotuvę Tauragėje, į Čikagą 
atvyks šią žiemą.

Beje, dienraštis, be to, pa
žymi, jog šioje gimnazijoje mo
kosi net 17 lietuvių, kurie čia 
sudaro didžiausią tautinę gru
pę. Jų tarpe yra Viktorija 
Palšmitaitė, kuri yra gimnazi
jos teniso rinktinės žaidėja. Be 
to, laikraštis pastebi, kad 
Hindsdale miestelyje net 33 
metus yra gyvenęs dabartinis 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus.

Pažymėtina, jog Audrius yra 
treniravęsis ir su „Lituanicos” 
futbolininkais, o ateityje žada 
įsijungti ir į lietuvių koman
dos eiles. Reikia palinkėti 
šiam jaunam ir gabiam lietu
viukui sėkmės naujame kraš

Paroda' dar buvo pratęsta ant
ram terminui, o vėliau V. Sla
vinsko kūriniams buvo pa
skirtas trečiasis Čiurlionio ga
lerijos kambarys. Reikia pa
stebėti, kad nemažai dail. V. 
Slavinsko darbų įsigijo dailės 
mėgėjai, o likusieji bus išsta
tyti vienoje amerikiečių galeri
joje.

Grįždamas į savo pasiilgtus 
namus Kaune, dail. V. Sla
vinskas žadėjo vėl apsilankyti 
Čikagoje, gal net kitais metais.
Jis planuoja atsivežti ir jo va
dovaujamo dailės klubo 
„Sfinksas” narių kūrinių ir Či
kagoje surengti bendrą kau
niečių parodą.

Reikia pasakyti, kad dail. V. 
Slavinskas yra Lietuvos daili
ninkų sąjungos, Kauno daili
ninkų klubo „Meno sparnai” ir 
Lietuvos akvarelininkų klubo 
„Aqua 12” narys. Jis jau yra 
surengęs daugiau negu 70 as
meninių parodų, o taip pat sa- 

‘ vo darbus yra išstatęs 80-je 
grupinių parodų ne vien tik 
Lietuvoje, bet ir daugelyje pa
saulio kraštų.

Norisi palinkėti šiam darbš
čiam kūrėjui geros sėkmės bei 
kūrybinės ugnelės Lietuvoje! 
Lauksime jo vėl pasirodant « 
Čikagoje. Ed. Šulaitis

te. Kaip teigia naujasis „Li
tuanicos” treneris Gediminas 
Jarmalavičius, Audrius Zinke
vičius dažnai atvyksta į 
„Lituanicos”, futbolo komandų 
rungtynes, kuomet jos žaidžia 
Lemonte.

Atrodo, jog jei Audriui taip 
gerai seksis žaisti kaip iki šiol, 
jis, be abejo, atsidurs kokio 
nors didelio universiteto ko
mandoje ir gaus maždaug 
25,000 dolerių vertinamą me
tinę stipendiją. Taigi Audriui 
sportas bus gera paspirtis 
baigti aukštuosius mokslus, 
tuo labiau, kad, kaip rašoma, 
šis jaunuolis jau ne tik spėjo 
gerai įsisavinti anglų kalbą, 
bet yra ir geras mokinys.

Čia minimas rašinys, kurį 
paruošė „Chicago Tribūne” re
dakcijos štabo narys Alan Sut- 
ton, vadinasi „k suprise pac- 
kage”, nes pirmuose sakiniuo
se pažymima, jog Andriaus 
pavardė iki šiol nebuvo pažįs
tama futbolo mėgėjams, jis 
nežaidė priemiesčių aikštėse, 
jo nebuvo galima matyti olim
pinio paruošimo programoje. 
„Zinkevičius paprasčių pa
prasčiausiai nutūpė ant Skip 
Begley (Hindsdale Central 
gimnazijos trenerio) kelių”, sa
koma čia cituojamame straips
nyje. Beje, aprašyme jaunuolio 
pavardė yra rašoma šiek tiek 
klaidingai: vietoje Zinkevi
čius, .rašoma Zinkebicius, bet 
tas esmės nekeičia.Ed. Šulaitis
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