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Rinkimams 
artėjant 

Koalicįją sudariusių partijų 
vadovai neabejoja sėkme 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (AGEP) 
— Lietuvių tautininkų sąjungos 
ir Lietuvos demokratų partijos 
vadovai neabejoja, jog šių dviejų 
politinių partijų koalicijai 
artėjančiuose Seimo rinkimuose 
pavyks patekti į parlamentą. 
Tai pirmadieni bendroje spau
dos konferencijoje Seime tvir
tino Tautininkų sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona, 
Demokratų partijos pirminin
kas Saulius Pečeliūnas ir kiti 
partijų vadovai. 

Tautininkai ir demokratai, iš
vakarėse Vyriausiojoje rinkimų 
komisijoje įregistravę jungtini 
kandidatų sąrašą, sudarė vie
nintelę koaliciją būsimuose 
Seimo rinkimuose. 

Šių partijų vadovai apgailes
tavo, kad paskutiniu momentu 
iširo jų planuota koalicija su tre
čiąja politine jėga — Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 

sąjunga. Pasak Sauliaus Peče
liūno, tai, jog Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos atstovai 
net neinformavo jų laukusių 
partnerių apie pasitraukimą, 
„liudija apie politinės kultūros 
stoką Lietuvoje". Rimantas 
Smetona spaudos konferencijo
je ragino žurnalistus pagalvoti 
„kam naudinga, kad Lietuvoje 
nesusiformuotų stiprus vidurio 
dešiniųjų jėgų sparnas?". 

Pirmajame Tautininkų sąjun
gos ir Demokratų partijos 
rinkimų sąrašo penketuke 
(rašyti abiejų partijų ir jų 
frakcijų Seime vadovai: Riman
tas Smetona (Tautininkų sąjun
ga), Saulius Pečeliūnas (Demo
kratų partija), Leonas Milčius 
(Tautininkų sąjunga), Juozapas 
Tartilas (Demokratų partija), 
Mečislovas Treinys (Tautininkų 
sąjunga). 

Konservatorius vos nepakišo 
kojos LPKT sąjungai 

Kaunas, rugsėjo 15 d. (AGEP) 
— Šeštadieni Kaune skubiai su
šauktame Lietuvos Politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos 
(LPKTS) neeiliniame suvažia
vimą daugiau kaip 200 delega
tų iš šešiadešimties respublikos 
skyrių iš naujo patvirtino 
kandidatų rinkimuose i Seimą 
sąrašus. Po balsavimo procedū
ros dokumentus atstovai nedel
siant išgabeno i Vilnių įteikti 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 
(VRK), atsisakiusiai prieš porą 
dienų registruoti LPKTS. 

Suvažiavimas taip pat priėmė 
LPKTS įstatų pataisą, nuo šiol 
suteikiančią didesnius įgalioji 

VRK siūloma 
neregistruoti EBSW 

prezidento 
Kaunas, rugsėjo 16 d. (AGEP) 

— Rugsėjo 13 d. vėlai vakare 
pasibaigusiame Kauno centro 
rinkimų komisijos posėdyje 
nuspręsta siūlyti vyriausiajai 
rinkimų komisijai neregistruoti 
skandalingai pagarsėjusio susi 
vienijimo EBSW prezidento Gin
taro Petriko kandidatu į Seimo 
narius. 

Centro rinkimų komisija nu
statė, kad renkant piliečių pa
rašus už kandidatą, buvo 
pažeistas savanoriškumo prin
cipas, už parašą mokant nuo 5 
iki 15 litų. 

Šiuo metu susivienijimo vado
vui yra iškelta baudžiamoji byla 
bei paskirta kardomoji priemo
nė — namų areštas, tačiau tai 
nesutrukdė jam iš gyventojų su
rinkti daugiau nei 1,000 parašų. 

Konstitucija neriboja galimy
bes kandidatuoti į parlamentą 
asmenims, kuriems yra iškelta 
baudžiamoji byla ir paskirtas 
namų areštas. Pagal Konstituci
jos 56-ąjį straipsnį, Seimo 
nariais negali būti renkami tik 
asmenys, nebaigę atlikti baus
mes pagal teismo paskirtą nuo
sprendį bei neveiksniais teismo 
pripažinti asmenys. 

EBSW susivienijimo vadovas 
G. Petrikas kaltinamas finansi
niais pažeidimais — tūkstan
čiams indėlininkų jo firma 
įsiskolino per 80 mln. litų. Pats 
G. Petrikas tvirtina, kad 5 mln. 
litų skolininkams jau grąžinti. 

mus tarybai, kuriai priklauso 
visų sąjungos skyrių vadovai. 
Būtent ši įstatų vieta vos netapo 
, juridiniu kabliuku", galėjusiu 
užkirsti LPKTS kelią i parla
menta. 

„Paknopstomis" rengti tokio 
masto forumą, baigiantis regis
tracijos VRK terminams, pasak 
LPKTS prezidento Balio Ga
jausko, teko tik dėl konser
vatorių atstovo VRK užsispyri
mo, nes, būtent jam užprotes
tavus, LPKTS dokumentai ket
virtadienį (rugsėjo 5 d.) nebuvo 
priimti VRK. A. Sapiega, esą, 
vienintelis įrodinėjęs, kad 
LPKTS sąrašai, patvirtinti 
tarybos konferencijoje, o ne 
suvažiavime, neatitinka LR 
Seimo rinkimų įstatymo. Iški

lusias problemas jis pasiūlęs 
aiškintis teisme. 

Suvažiavime gerokai „braškė
jo" numatytoji rinkiminė 
LPKTS koalicija su tautinin
kais ir demokratais, motyvuo
jant kai kurių sąjungininkų ne
pakankama pagarba Vytautui 
Landsbergiui, nedideliu popu
liarumu bei nenaudinga konku
rencija tose pačiose apygardose. 
Tačiau du trečdaliai delegatų 
balsų nulėmė, kad vis tik bus 
mėginama „vienytis vardan vie
nybėse 

V. Landsbergis 
kaltina vyriausybės 

vadovą 
Vflnras, rugsėjo 16 d. (AGEP) 

— Lietuvos opozicijos vadovas 
Vytautas Landsbergis neatmeta 
galimybės, jog premjeras Min
daugas Stankevičius turės pasi
aiškinti. 

V. Landsbergio vertinimu, 
Lietuvos vyriausybė sudarė 
„puikias sąlygas pasipelnyti" 
užsienio firmai „Merryll Lynch 
International", vertybinius 
popierius jai parduodama už 22 
proc. metinių palūkanų. 

„Pačioje Lietuvoje būtų atsi
radę bankų, kurie būtų pasiten
kinę 15 procentų palūkanomis", 
įsitikinęs opozicijos vadas. „Tai 
kodėl Lietuvai akivaizdžiai 
padarytas nuostolis?", pirma
dienį spaudos konferencijoje 
Seime klausė V. Landsbergis. 

Jo nuomone, iš to galėjo pasi-

Lietuvoa Seimo vicepirmininkas Juozas Bernatonis tikisi, kad *j ketvirtadienį Seime įvyks 
nutarimo projekto dėl referendumo surengimo £||imo rinkimų dieną priėmimas. Rugsėjo 17 d. 
po svarstybu projektui buvo pritarta. „Ui" balsavę 59 parlamentarai, „prie*" — 36, susilaikė — 5. 

Nuotr.: Puikiai nusiteikė LDDP vadovai (iš kaires) Gediminas Kirkilas, Povilas Gylys bei (pir
mas iš dešinai) partijos pirmininkas Česlovas Juršėnas rugsėjo 9 d. LDDP suvažiavimo metu 
sveikina Juozą Bernatonj (su gėlėmis) gimtadienio proga. _ 

p. Lileikio nuotr. LR 

»> 
» Baltijos veiksmų planas 
nėra alternatyva narystei 

NATO 
Vilnius, rugsėjo 15 d. (AGEP) 

— Pristatyti „Baltijos veiksmų 
plano" šeštadieni į Vilnių at
vykusiems JAV pareigūnams 
nepavyko įtikinti Lietuvos dip
lomatų, kad šis dokumentas nė
ra alternatyva ar pakaitalas 
trijų Baltijos šalių narystei 
NATO. 

Komentuodami šeštadienį 
j iems pristatytą ,,Baltijos 
veiksmų planą", aukšti Lie
tuvos diplomatai teigia, kad 
šiuo metu „ne laikas tokiai ini
ciatyvai". Labai svarbu, kaip 
šio dokumento nuostatas aiš
kins ne tik pačios Baltijos šalys, 
bet ir NATO narės, sako norėjęs 
likti nežinomas Užsienio reika
lų ministerijos (URM) pareigū
nas. Pasak jo, nepaisant JAV 
deklaruojamos nuostatos, esą 
šis planas nėra alternatyva 
narystei NATO, tenka pripažin
ti, kad tai — tik kompensacija 
Šiaurės Atlanto Aljanso narė
mis siekiančioms tapti Baltijos 
šalims. 

Diplomato teigimu, vis daž
niau svarstoma nuostata, kad 
Aljanso narės — vidurio Euro
pos ir Baltijos valstybės — daly
vauti NATO plėtimosi procese 
turėtų būti pakviestos dar šiais 
metais, joms suteikiant tarpinių 
narių statusą. 

Pasibaigus susitikimui su už
sienio reikalų ministru Povilu 
Gyliu, JAV Valstybės sekreto
riaus pavaduotojo padėjėjas Mar-
shall Adair žurnalistams sakė, 
kad jo vadovaujama delegacija 
į Baltijos šalis atvyko apsvars
tyti būdų, kaip sutvirtinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę bei paspartinti šių 
valstybių integraciją i Vakarų 
institucijas. 

Birželio mėnesį Baltijos šalių 
prezidentams viešint JAV, pre
zidentas Bill Clinton pareiškė 
remias Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos saugumą ir nepriklau
somybę. Tesėdami pažadą, JAV 
pareigūnai šįkart atvyko 
pristatyti „Baltijos veiksmų 
planą", numatantį Jungtinių 
Valstijų strategiją padedant 
Baltijos šal ims įsijungti į 

pelnyti pats premjeras, kurio 
parašu buvo patvirtintas sandė
ris su užsienio firma. „Kiek 
gavo Stankevičius, leisdamas 
užsienio firmai pasipelnyti dau
giau, nei kam nors iš Lietu
vos?", klausė opozicijos vadas. 

V. Landsbergis sakė, jog Lie
tuvos premjeras gal tik pasira
šinėja „kaip naivus kūdikis", o 
„ima kas nors kitas". 

Vakarų struktūras. 
Rugpjūčio pabaigoje su šiuo 

dokumentu žodžiu buvo supa
žindinti Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos ambasadoriai Vašing
tone. Tuomet JAV Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
StrobeiTalbot teigė, jog šis pla
nas nėra alternatyva narystei 
NATO. Pasak Lietuvos diplo
matų, taip buvo tvirtinama ir 
šeštadienį Vilniuje vykusiuose 
susitikimuose. * * 

Drauge su specialiuoju JAV 
prezidento patarėju Vidurio ir 
Rytų Europos klausimais Da-
niel Fried bei JAV Gynybos 
departamento pareigūnais po 
vizitų Taline bei Rygoje į Vilnių 
atvykęs JAV valstybės sekre
torius pavaduotojo padėjėjas 
Marshall Adair taip pat buvo 
susitikęs su Seimo Užsienio 
reikalų komiteto nariais ir 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriumi Albinu Januška, 
kuris teigia siūles JAV diplo
matams pakeisti ideologiją ir 
svarstyti, kaip Baltijos vals
tybes „įtraukti j NATO plėti
mosi procesą", o ne užverti joms 
duris. 

Kita vertus, kalbėjo jis, „mes 
teigiamai vertiname kiekvieną 
JAV iniciatyvą stiprinant mūsų 
nepriklausomybe ir saugumą". 
„Tačiau šios iniciatyvos turi 
būti parengtos atsižvelgiant į 
politines realijas", pabrėžė 
URM sekretorius. 

Kaip jau skelbta, „Baltijos 
veiksmų planą" sudaro trys 
dalys, analizuojančios Baltijos 
valstybių institucijų integraciją 
į Vakarų struktūras, santykius 
su kaimynais bei dvišalius JAV 
ir Baltijos šalių santykius. 
Dokumente pabrėžiama, kad 
JAV rems Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pastangas atitikti nu
statytus kriterijus narystei 
NATO bei siek? užtikrinti tų 
šalių, kurios netaps aljanso 
narėmis, saugu n ą ir stabilumą. 

Plane taip pat nurodoma, kad 
kitų metų pradži >je planuojama 
pasirašyti Baltins valstybių ir 
JAV bendradarbiavimo charti
ja 

Beje, Lietuvos iiplomatai tei
gė esą pasipiktn :<; juos pasieku 
sia informacija. Kad, minėtiems 
JAV pareigūnams prieš porą 
dienų viešint Rygoje, delegaciją 
pasikvietęs Lanijoa ministras 
pirmininkas Andris Škelė „ap
skundė" Lietuva, konfliktą dėl 
jūros sienos „nuspalvindamas" 
nepalankiomis Lietuvai spalvo
mis. 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, IN-
TERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN 
žinių agentūrų pranešimais) 

— Žemės ūkio bankas gavo 
Lietuvos banko pažymėjimą, lei
džiantį aptarnauti 30 mln. JAV 
dolerių Pasaulio banko paskolą. 
Ji bus skristoma per du — Vil
niaus ir Žemės ūkio bankus. 
Lengvatinės paskolos bus 
teikiamos privačioms žemės 
ūkio bendrovėms, žemdirbiams 
bei kaimo verslininkams. 

- I š Šiaulių rajono pranešama, 
jog šeštadienio naktį prie Kry
žių kalno budintys policininkai 
pastebėjo kalno viršūnėje lieps
nose skendintį kryžių. Ugnis 
buvo apėmusi apie 18-kos kvad
ratinių metrų plotą. Išsikvietę 
ugniagesius, policininkai pradė
jo gaisrą gesinti patys. Apdegė 
keli dideli kryžiai, išsilydė ro
žančiai, kuriuos žmonės metų 
metais čia neša ir aukoja. Atvy
kus ugniagesiams,gaisras buvo 
greit užgesintas. Manoma, kad 
jis galėjo kilti nuo maldininkų 
paliktų degančių žvakių. įvykis 
tiriamas. 

— Pasienio policijos depar
tamentas Eltai pranešė, kad per 
dvi praėjusio savaitgalio dienas 
atskiromis grupėmis šalies pa
sienio ruože buvo sulaikyti 28 
Azijos šalių piliečiai. Jų tarpe 
daugiausiai žmonių buvo iš Sri 
Lankos, Pakistano, Indijos bei 
Afganistano valstybių. Per 
šiuos metus Lietuvos pa
sienio policija jau sulaikė 862 
Azijos šalių piliečius. 

— Rugsėjo 16 d. Klaipėdos 
apygardos teisme iškelta bank
roto byla nemokiam „Vakarų 
bankui". Tai jau vienuoliktas ir 
didžiausias bankrutavęs šalies 
bankas. Banko administrato
riumi paskirtas Arnoldas Stri
maitis. 

— „Respublikos" dienraščio 
rugsėjo 9 d. straipsnyje „Spar
čiai brangsta ariama žemė" ra
šoma, jog anksčiau, dar iki* 
šios vasaros, 1 ha ariamos žemės 
kainavo 1,000 litų, o dabar kai
na jau pakilo iki 2,000, o kai kur 
iki 4,000 litų. Jis mano, jog 
pagrindinė to priežastis — šiais 
metais smarkiai išaugusios grū
dų supirkimo kainos. 

— Daugiau kaip pusė iš 300 
valstybinių aplinkos apsaugos 
inspektorių turi tarnybinius 
ginklus. Kadangi jų tarnyba 
susijusi su gyvybei gresiančiais 
pavojais, vyriausybė apginklavo 
dar 44 inspektorius, neatly
gintinai perdavusi iš Lietuvos 
ginklų fondo 43 pistoletus TT su 
priedais. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX. ITARTASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais; 

Lenkija ir Europos Sąjunga 

Varšuva. Rugsėjo 13 d. Pran
cūzijos prezidentas Jacąues 
Chirac baigė vizitą Lenkijoje, 
kurią patikino, kad Prancūzija, 
kaip ir Vokietija, yra tvirta jos 
advokatė kelyje į ES. Savo pir
majai kelionei j Rytų Europą 
Chirac pasirinko Lenkiją. Jis 
taip pat parėmė Lenkijos siekį 
įstotj į NATO. Tačiau, lenkai 
vis dar grumiasi dėl to, kad 
Chirac pilnai prisideda prie Ru
sijos įtraukimo j NATO išplėti
mo reikalus. 

Chirac savo kalboje abiems 
parlamento rūmams sakė tikįs. 
kad Lenkija tarps ES nare iki 
2000 m. Šie žodžiai prieštarauja 
Europos Komisijos atstovo pasi
sakymui, kad anksčiausia reali 
priėmimo data yra 2002 m. 

Lenkijos opozicijos atstovas 
sakė, kad pastaraisiais metais 
pasiilgo Prancūzijos paramos, 
kai tuo tarpu Vokietija yra 
ryškiai įsipareigojusi paremti 
Lenkiją. 

Kalbėdamas apie NATO plėti
mą, Chirac paragino surengti 
susitikimą, kuriame dalyvautų 
16 NATO valstybių, visos 
kandidatuojančios ir kitos šalys, 
įskaitant Rusiją. Tai nepatiko 
kai kuriems lenkams, priešta
raujantiems prieš bet kokį 
žodžio suteikimą Rusijai, nors 
Prancūzijos atstovai ir tvirtino, 
kad šia konferencija nebūtu sie
kiama pakeisti tiesioginių įsto
jimo į NATO derybų. 

Lenkijos parlamento užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Bronislaw Geremek laikraštyje 
„Gazeta Wyborcza" klausia, 
koks tada būtų Rusijos vaidmuo 
tokioje konferencijoje? 

Chirac siūlė stiprinti „Vei
maro trikampį" ir ragino Kwas-
niewski kitais metais Varšuvoje 
surengti susitikimą su juo ir Vo
kietijos kancleriu Helmut Kohl. 

Briusel is . Europos Komisija 
penktadienį „užpylė šalto van
dens" ant Lenkijos vilčių grei
tai įstoti į ES. Komisijos ats
tovas spaudai pasakė, kad net 
optimistinis ES plėtimo kalen
dorius nenumato greitesnio 
Lenkijos įstojimo. Komentuo
damas Prancūzijos prezidento 
Chirac pareiškimus Lenkijoje, 
Komisijos atstovas sakė, kad 
„prezidentas gerai žino šiuo 
klausimu egzistuojančius po
žiūrius". Jis pridūrė, kad 
„real ia i tai negali įvykti 
anksčiau nei 2002 m". ES yra 
pasakiusi, kad derybos dėl 
naujų narių priėmimo prasidės 
po 6 mėn. pasibaigus Tarpvy-
riausybinei konferencijai, taigi 
— 1997 m. Suomijai, kurios eko
nominė, politinė ir socialinė 
struktūra buvo žymiai artimes
nė ES, prireikė 2 metų nuo de
rybų pradžios iki pilnateisės na
rystės. 

mauja, Latvija yra kitoje šalių, 
kurios gali būti tikros dėl savo 
ateities, grupėje. Jis neminėjo 
termino, kada kitoms Baltijos 
valstybėms nebereikės USAID 
paramos. 

Estijos premjeras Tiit Vahi 
pranešė, kad Estija yra pasiruo
šusi pasirašyti sutartį su Rusija 
dėl tarpvalstybinės sienos „nors 
ir rytoj" 'dėl jos eigos faktiškai 
jau yra susitarta) ir kad jis nori 
susitikti su RF premjeru. Ta
čiau Vahi pakartojo, kad Estija 
negali atsisakyti 1920 m. taikos 
sutarties, kuri yra „valstybin
gumo pagrindas". Premjero tei
gimu, NATO Baltijos valsty
bėms turi suteikti saugumo ga
rantijas, jeigu Baltijos šalys ne
bus tarp pirmųjų NATO narių. 

Latvijos Užsienio reikalų mi
nistras Valdis Birkavs viešai 
pareiškė, kad už nuopelnus, at
statant Latvijos valstybingumą, 
RF prezidentui Borisui Jelcinui 
turi būti atsilyginta aukščiau
siu Latvijos valstybiniu apdova
nojimu - Trijų žvaigždžių ordi
nu Tam yra reikalingas Latvi
jos Dūmos sprendimas. 

Tal inas . JAV prezidento Bill 
Clinton sveikinimo laiškas Esti
jos prezidentui Lennart Meri ap
vainikavo ceremoniją, kuri ofi
cialiai užbaigė JAV Tarptau
tinės plėtros agentūros (USAID) 
paramą Estijai. Nuo 1991 m. Es
tija gavo 50 mln. dol. Clinton 
laiške rašė, kad Estija toli 
pažengė, siekdama tikslo — 
įsijungti į Europos-Atlanto 
struktūras. James Holmes, JAV 
Valstybės departamento para
mos Vidurio ir Rytų Europai ko-
ordinatorius , gyrė Estijos 
sėkmę. DPA agentūrai jis sakė, 
kad nors Estija neabejotinai pir 

Čečėnijos konfliktas 

Čečėnų ginkluotųjų pajėgų 
štabo viršininkas Aslan 
Maschadov įsakė panaikinti bet 
kuriuos dokumentus, kuriais 
ribojamas laisvas judėjimas 
visoje Čečėnijos teritorijoje. 

A n o n i m i n i s „Trasneftj" 
įmonės atstovas iš vadovybės 
aplinkos tvirtina, kad naf
totiekis, aplenkiantis Čečėniją, 
nebus tiesiamas — tai reikštų 
Čečėnijos nepriklausomybės pri
pažinimą de facto ir tai nesi
derintų su ekonominiu tikslin
gumu. 

Rusijos vidaus kariuome
nės 4-sios taktinės grupuotės 
vado pavaduotojas Igor Grud-
nov paneigė Zelimchan Jandar-
bijev teigimus apie išvedamos iš 
Grozno armijos telkimą aplink 
Grozną, sakydamas, kad išve
dami daliniai yra telkia
mi laikinos dislokacijos vie
tose Grozno pakraščiuose ir 
kituose Čečėnijos gyvenamuose 
punktuose. O ginkluotų pajėgų 
Čečėnijoje vadas Viačeslav 
Tichomirov pranešė; armijos 
išvedimas iš Čečėnijos yra 
sustabdomas, kol nebus susitar
ta dėl apsikeitimo belaisviais. 
Tam esą pritaria ir RF Saugu
mo Tarybos sekretorius Alek-
sandr Lebed. Jis čečėnus apkal
tino siekimu užgrobti valdžią. 

Japonijos spaudoje čečėnų 
kariuomenės vadas Aslan Ma
schadov pasisakė prieš islamo 
valstybės kūrimą Čečėnijoje: 
Afganistano pavyzdys parodė — 
tai būtų pavojinga. 

Rus i jos saugumo vadas 
Aleksandr Lebed spaudai pa
reiškė: ,,aš imu bet kurią 
valdžią, kuri blogai saugoma". 
Jis pranešė ..ketinąs iškelti 
baudžiamąją bylą dėl ginkluoto 
konflikto Čečėnijoje, kad būtų 
objektyviai išsiaiškinta, kas yra 
kaltas". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 18 d.: Juozapas, Sta 
nislovas, Irena, Jorūne, Mingai 
la. 1873 m. gimė lietuviškojo Šv. 
Rašto vertėjas arkiv Juozapas 
Skvireckas. 

Rugsėjo 19 d.: Šv Januanjus 
(mirė 304 m.i; Arnulfas, Prauri-
me, Zuzana 

\ • 
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&&A SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v . s . Irena Reg ienė 

„VIENYBĖS KELIAS" PRIE 
LIETUVIŠKOS SODYBOS 

Vis daugiau ir daugiau Lietu
vos sieną pervažiuoja žmonių, 
kurie j užsienį vyksta ne vien 
gražių parduotuvių vitrinų 
pasižiūrėti, apsiprekinti, bet ir 
žinių, praktinių įgūdžių, nau
dingų dalykų pasimokyti. Vie
nas tokių mokomųjų žygių — 
š.m. liepos 27 d. - rugpjūčio 4 d. 
iš Lietuvos į Angliją nuvykęs 
nemažas lietuvių skautų būrys, 
kurį pasitiko instruktoriai iš 
JAV ir Kanados. Su LSB Vyriau
sio skautininko pavaduotoju ka-
nadienčiu Romu Otto, neseniai už 
ilgametę skautų veiklą — 50 
metų — apdovanotu specialiu 
žymeniu, susitikę kalbėjomės 
kasmetinėje „Baltijos" skautų 
stovykloje prie Sylvere ežero. 
Štai kaip skautų veteranas 
atsakė į mūsų klausimus: 

— Ko, J ū s ų n u o m o n e , 
Lietuvos skautams šiuo metu 
labiausiai stinga? 

— Kiek pasitaikė bendra
darbiauti su atvykusiais iš 
Lietuvos jaunaisiais skautais, 
mūsų galva, dabartinė jaunoji 
lietuvių skautų karta trokšta 
žinių ir praktinių įgūdžių, bet jų 
ne visada galima taip lengvai ir 
greitai gauti, nes tatai priklauso 
nuo bendro visos skautų vado
vybės teorinio-praktinio pasi
rengimo ir materialinės bazės 
būklės. Lietuvos skautų organi
zacija — dar labai jauna, todėl 
nenuostabu, kad dar teorijos, 
lėšų, patirties, inventoriaus, 
literatūros, spaudos ir kita jai 
trūksta. 

— Kaip pasisekė iš Lietuvos 
išvykti 76 skautų grupei ir 
kaip gimė mintis suorgani
zuoti tokią įdomią jungtinę — 
išeivijos ir Lietuvos — skautų 
kelione? 

— LSS pasaulyje yra pasida
linusi į septynius rajonus. 
Vienas tokių yra Europos, ku
riam priklauso ir Anglijos 
lietuviai skautai, kurie ir yra 
svarbiausi šios pirmosios tokio 
pobūdžio skautiškos išvykos or
ganizatoriai. Jie skilčių jaunie
siems vadovams norėjo suorga
nizuoti specialius kursus. Šia 
proga ir kilo mintis pakviesti 
mūsų brolius ir seses, kurie 
autobusu atvyko iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Kartu su 
jaunaisiais skautais taip pat at
vyko būrys nepriklausančių 
skautams dalyvių, kurie, kaip 
mums buvo kai kurių asmenų 
pranešta, norėjo susipažinti su 
skautų gyvenimu. Tie besidomi 
skautija asmenys atskrido sa
varankiškai lėktuvu. 

— Kaip galima būtų spra
gas, kurių dar pasitaiko Lie
tuvos skautijoje, užtaisyti? 

— Dabartiniai Lietuvos skau
tų vadovai turėtų būti lavinami 
užsienio skautų mokyklose, kad 
galėtų prilygti tarptautinėms 
skautų gyvenimo taisyklėms ir 
visam skautavimo lygiui. Šiam 
tikslui geriausiai tinka Gilvellio 
ir kitos panašios mokyklos. 

— Kas iš JAV ir Kanados 
šioje stovykloje dalyvavo? 

— Iš Šiaurės Amerikos buvo 
pakviesti penki didelę skautų 
patirtį turį lietuviai instruk 
toriai, kurių svarbiausias tiks
las — vadovauti skiltininkų 
kursams. Stovyklos štabą suda
rė šie patyrusieji skautininkai: 
Laima Kiliulienė, Naida Šnipai 
tė, Donatas Ramanauskas, Bi 
rutė Banaitienė (iš JAV), Romas 
Otto (iš Kanados). Vida Gaspe-
rienė (iš Anglijos). 

— Kuo labiausiai skiriasi 

Lietuvos skautų veikla, jų 
programa, da rbo kryptys? 

Tenykštėje Vakarų skautų 
praktikoje nuo pat pradžių yra 
įsigalėjęs įprotis, jau tapęs 
skautiško gyvenimo norma, — 
visiems būti broliais ir sesėmis. 
Vadinasi, lygiateisiais skautiš
kosios visuomenės nariais. Mū
sų supratimu, lietuvių skau
tams labiausiai reikėtų pagal
voti apie Kudirkos „Tautinės 
giesmės", tapusios mūsų tautos 
himnu, žodžius: „Vardan tos, 
Lietuvos, vienybė težydi..." Ir iš 
viso vadovauti, būti už ką nors 
vyresniu, tai reiškia — tarnauti 
kitiems. Daug ką mes, vadovai, 
turime pirma patys padaryti, 
pasistengti, kad įgytume už at
liktus gerus darbus, tvarką, 
drausmę verti mūsų jaunesnių
jų pagarbos, bet jokiu būdu mes 
jos negalime prievarta reika
lauti. Susidaro įspūdis, kad 
didžiuma lietuvių skautų va
dovų yra anksčiau buvę jauni
mo vadovai, mokytojai ar kitų 
profesijų atstovai, o dabar 
įsijungę į skautų eiles. Šie dar
bo ir elgesio įgūdžiai greitai 
išryškėja tada, kai jie pradeda 
bendrauti su kitokiose mokyk
lose auklėtais skautais, ypač su 
vakariečiais. 

— Kur ir kaip buvote įsikū
rė Anglijoje? 

— Mus visus priglaudė Angli
jos lietuvių Sodyba, kurios apy
linkės miškuose ir įsikūrėme 
savo stovyklą. Ją sudarė trys 
pastovyklės: sesių, brolių ir 
vadovų. Iš viso turėjome 11 skil
čių. Labai prasmingai parinko
me patį stovyklavietei pavadi
nimą „Vienybės kelias". Juk 
mes, norėdami kuo daugiau pa
gelbėti mūsų beatsikuriančiai 
skautijai, iš tikrųjų nuoširdžiai 
trokštame, kad visi — tiek Lie
tuvoje gyvenantys, tiek ir išei
vijos jaunieji ir vyresnieji mūsų 
broliai ir sesės — atrastų bend
rą kalbą, susibičiuliautų, kad 
mes turėtume ryšius ne su ko
kia viena skautijos dalimi, bet 
su visos Lietuvos vieninga ir 
broliška skautija, kuri pasaulio 
skautų gyvenime galėtų, kaip 
pilnateisis narys, atstovauti 
mūsų tautai tarptautiniu mas
tu. 

— Ar nepraverstų Jūsų — 
patyrusių Vakarų vadovų — 
kokia nors ilgesnė kelionė į 
Lietuvą, kur galėtumėte bent 
kai kuriuose regioniniuose 
seminaruose papasakoti apie 
Vakarų skautijos darbą, va
kariečių skautų tradicijas ir 
darbo patirtį? 

Prof. Vytautas Landsbergis š.m vasario mėn 
v-bos pirm. fil. Vytautu Mikūnu ir vicepirm f 
v-bos pirm. fil. Regina Narušienė. 

lankydamasis Čikagoje susitiko su Vydūno fondo 
-Jūrate Vanakojiene Dešinėje — LB JAV Krašto 

Nuotr. J . Tamulaičio 

IS VYDŪNO FONDO 
VEIKLOS 

Vydūno fondas l i e t u v i ų 
visuomenei yra gerai žinomas. 
J i s buvo įsteigtas 1952 m. 
studijuojančiam lietuvių jau
nimui padėti siekti mokslo, 
telkia lėšas stipendijoms, li
tuanist ikai , knygų leidybai ir 
kitais būdais remia lietuvišką 
kultūrą. Pasvarstyti įvairius 
reikalus, pažvelgti į ta i kas 
atlikta, planuota ateičiai, š.m. 
birželio 8 d.. Vydūno fondo/ASS 
būstinėje Lemonte, įvyko Vydū 
no fondo tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo keturiolika ta 
rybos narių. Susirinko į gražiai 
įrengtą būstinę, kurioje stik 
l i nėse sp in tose i šdė s ty to s 
Vydūno gyvenimo ir veiklos 
nuotraukos, jo raštai ir kiti 
leidiniai, nuo sienos žvelgia 
didelis jo portretas. Posėdžiui 
vadovavo tarybos pirmininkas 
Leonas Maskaliūnas. Metinia
me posėdyje tenka daug reikalų 
apsvarstyti , išklausyti prane
šimus. 

— Manytume, kad užsieniečių 
patyrusių skautų instruktorių 
grupė t ikrai galėtų ilgesnį laiką 
įvairiose Lietuvos apskrityse 
surengti mokomojo pobūdžio 
seminarus stovyklose. Į tokias 
teorinio ir praktinio pobūdžio 
stovyklas galėtų būti pakviesti 
jaunieji vadovai, kurie pagal 
Baden Pawellio sistemą galėtų 
susipažinti su daugeliu metodi
nių skautijos reikalavimų, dar 
bo įgūdžiais, nauja l i tera tūra 
tarpusavio bendravimo prin
cipais. Juk jauniesiems skautu 
vadovams labai svarbu, ar jie 
auklės savo skiltis t ikra skau 
tiška dvasia, atitinkančią skau 
tiškajam šūkiui: Dievui, tėvynei 
ir ar t imui . 

Dėkojame R. Otto už pašneke
sį. Linkime visai — tiek užsie
nio, t iek ir Lietuvos skautijai 
surasti bendrus kelius vieniems 
kitus arčiau pažinti, abipusiškai 
vieni iš kitu pasimokyti, vais
ingai pabendradarbiauti . 

Kalbėjosi 
Kun . K.J. Ambrasas .S . I 

Valdybos pirmininkas Vytau
tas Mikūnas ir valdybos nariai 
yra veiklos organizatoriai, jos 
vykdytojai Didžiausia našta 
tenka pirmininkui, kuris daug 
metu nuoširdžiai dirba, naujų 
įdejų įneša. J< pranešime išrys 
kėjo, kas buvo suplantuota ir 
atlikta. 

Kalbėjo api^ lėšų telkimą ir jų 
panaudojimą studijuojantiems 
remti. Pagalbos reikalingų pa
daugėjo Lietuvai atstačius ne
priklausomybe. Buvo peržiūrė
tos stipendijoms gauti taisyklės. 
Svarstant stipendijų skyrimą, 
atsižvelgiama į ta i , kam pa
galba reikalinga, pirmenybę 
teikiant tremtinių palikuonims, 
žuvusių partizanų vaikams ir 
vaikaičiams, gausių šeimų vai
kams. Šiems metams numatyta 
skirti arti 20.000 dolerių. 

Vydūno fondas remia knygų 
leidimą. Šiuo metu ruošiami 
keli leidiniai. Jau parašyta dalis 
„Lietuvos istorijos". Kitas lei
dinys yra „Lietuvos istorija", 
anglų kalba. Keturiasdešimčiai 
metų paminėti ruošiamas Vydū 
no fondo veiltlos metraštis. Taip 
pat baigiamas spausdinti žemė
lapių leidinys „Visa Lietuva". 

Paskatintijlkautus lietuviškai 
rašyti, prel." Juozas Prunskis 
Vydūno fondui paskyrė sumą 
pinigų, kur i* palūkanos būtų 
naudojamos skir iant rašinių 
konkurso premijas. Toks kon
kursas buvo pravestas: temą 
jam pasiūlė prel. J. Prunskis 
. .Skauto pare iga Dievui ir 
Tėvynei". Premijoms buvo pa
skirta 500 dol. Dvi pirmąsias 
premijas laimėjo Lietuvoje 
raš ius ios s k a u t ė s : J u r g i t a 
Paužaitė ir Jolanta Asijavičiū-
tė. Joms premijas įteikė Lietuvą 
lankiusi fil. Gina Mačiulienė. 
Premiją fil. Jūratei Jankauskai
tei Čikagoje įteikė pats prel. J. 
Prunskis. Taip pat yra skiriama 
metinė Vydūno fondo premija 
jaunesnės kartos pasižymėju 
šiam asmeniui už išskirtinę 
veiklą arba kūrybą. 

Skautitki užsiėmimai LSS Europos stovykloje. i ią vasarą vykusioje Lietuvių Sodyboje, Anglyoje. 
Nuot. R o m o Otto 

Rudenėjančios dienos prime
na, kad artėja Vydūno fondo 
ka lėd in ių a tvirukų vajus, 
didžiausias lėšų šaltinis, kurį 
lietuvių visuomenė dosniai re
mia. Valdyba planuoja, kviečia 
dai l ininkus,-es , kurie savo 
kūryba prisideda, kad būtų 
galima kasmet išleisti naujus 
kalėdinius atvirukus. VF/ASS 
būstinėje yra gražiai išdėstytas 
per daugelį metų išleistų 
kalėdinių atvirukų rinkinys. 
Kasmet visų kartų ASS nariai 
renkasi talkon paruošti ir iš
siųsti atvirukus. Kaip lietu 
viškoje talkoje, čia verda darbas, 
skamba juokas. 

Svarbi buvo iždininko Liudo 
Ramanausko gerai paruošta 
metinė apyskaita. Revizijos 
komisijai ją patikrinus, rasta 
tvarkingai, dokumentuotai ve
damos knygos. Taryba apyskai
tą patvirtino. Nemažas iždinin
ko nuopelnas, kad sėkmingai su
renkamos paskolos iš buvusių 
studentų. Šie metai finansiškai 
buvo sėkmingi. Investavimai 
(trejų metų laikotarpyje) davė 
15-16% metinio pelno. 

Trejų metų kadencija baigė 
šeši LF tarybos nariai, jų tarpe 
tarybos pirmininkas Leonas 
Maskaliūnas. Jis trumpai per
žvelgė praėjusių trejų metų 
veiklą, pasidžiaugė tuo, kas 
buvo atlikta, palietė ir tai, kas 
kelia rūpestį. Visiems tarybos 
nariams padėkojo už malonų 
bendradarbiavimą. Pirminin
ką- sėkmingai dirbo; visuomenė 
vertina Fondo veiklą. Leonas 
Maskaliūnas ir Vytautas Mikū
nas įdėjo labai daug darbo ir 
išradingumo įrengiant VF/ASSi 
būstinę. 

Kaip ir visose organizacijose, 
neišvengiama rinkimų. Buvo 
pasiūlyta perrinkti baigusius 
kadenciją: Danutę Eidukienę, 
Edmundą Korzoną, Leoną Mas-
kaliūną, Liudą Ramanauską, 
Jūra tę Variakojienę ir papil
domai rinkti Leopoldą von 
Braun. Buvo pritarta ir nubal
suota visus perrinkti. Leonas 
Maskaliūnas sutiko dar vienai 
kadencijai pirmininkauti. 

Buvo diskutuota ir svarstyta, 
veiklai Vydūno Fonde išsiplė
tus, kaip būtų sėkmingiausia 
pasidalinti darbu. Vytautas 
Mikūnas, kuriam tenka di
džiausias darbo krūvis, norėjo iš 
pareigų atsisakyti, pasiūlė 
sudaryti iš tarybos narių keletą 
komisijų, atskiroms veiklos sri
tims. Toks darbo pasidalinimas 
palengvintų valdybos darbą. Pa
siūlymui buvo pritarta. 

Žvelgiant į ateitį, norisi tikėti, 
kad Vydūno fondo veikla tęsis, 
kol visuomenė pritars ir rems. 
Paramos reikalingų nemažėja. 
Su viltimi žvelgiame į atei
nančius metus, nes Akademi
niame Skautų sąjūdyje/ASS yra 
nemažai jaunų, veiklių narių, 
kurie su naujomis idėjomis ir 
užsidegimu tęs darbą. 
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metam* 
JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro paatu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

i i anksto 

H metu 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
gavo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; Šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

NAUJUS VEIKLOS METUS 
PRADĖSIME 

SKAUTORAMA 
Visų trijų Čikagos skautų,-čių 

tuntų bendra sueiga ir po to 
Skautorama sekmadienį, rugsė
jo 29 d. vyks PLC, Lemonte. 

9 vai. ryto visi dalyvaujame 
šv. Mišiose Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte. Po 
Mišių, 10 vai. renkamės aikštėje 
prieš PL centrą, kur bendroje 
visų trijų tuntų „Sugrįžimo" 
sueigoje baigsime stovyklavimo 
sezoną ir žengsime į naujuosius 
1966/67 skautiškos veiklos me
tus. Po soeigos, tarpll-2:30 vai. 
p.p. lauke vyks smagi Skauto
rama. (Dalyviams bus parūpin
tas užkandis). 

Visi skautai ir skautės daly
vauja visose šios dienos prog
ramos dalyse. Dėvime tvark
ingomis stovyklinėmis unifor
momis. Negalintys dalyvauti šv. 
Mišiose, prašomi sekmadienio 
religines pareigas atlikti savo 
parapijose šeštadienio vakare ar 
anksti sekmadienio rytą. Daly
vaukime ir visi kartu smagiai 
pradėkime naujus veiklos me
tus. 

SIETUVIETĖS KVIEČIA 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueiga 
įvyks penktadienį, rugsėjo 20 d. 
7 vai. vak. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. Paskaitininke 
laukiama v.s. fil. Rita Penčy-
lienė. Visos draugovės narės ir 
viešnios maloniai kviečiamos. 

ASS STUDIJŲ DIENOS 
Studijų dienose dalyvavimo 

kaina už visas tris dienas (nak
vynė ir maistas įskaitytas) yra 
135 dol. Jaunimui iki 21 metų 
daroma nuolaida. Prašoma il
giau nelaukiant registruotis pas 
fil. Ramoną Kaveckaitę, 4106 
W. 97 St., Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. (708) 499-0687. 

Prelegentais pakviesti: prof. 
Dalia Kati l iūtė-Boydstun, 
Ph.D.; fil. prof. Leonas Sabaliū
nas, Ph.D.; fil. adv. Regina Na
rušienė, J.D.; fil. kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Žadame labai 
įdomią diskusinę programą. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Tat ) 1 l . M f - M 0 2 
Ptrmd. 9 v r. - 7 v.v., antrd , treCd. ir 

penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 
ketvd. 10 v r.. 7 v.v. Sestd. ir kt. 
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AR RASIS IŠMINTIES IR 
TOLIAREGIŠKUMO? 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Čečėnai pasiekė labai daug — 
Rusįja faktiškai jau pripažino, 
kad čečėnų laisvės kovotojai — 
ne gauja banditų, kaip iki šiol 
būgnijo oficialioji RUSUOS propa
ganda, o ilgai engtos ir tramdy
tos genocido akcijomis tautos 
teises į nepriklausomą gyve
nimą, gynėjai. Su banditais, va
gimis bei kitokio plauko nusi
kal tėl ių pasaulio grupėmis 
nė viena save gerbianti ir 
pasau l io v isuomenės nuo
monės paisanti valstybės val
džia viešų (tai ypač aktualu 
ir Lietuvai!) sandėrių, sutarčių 
a r sus i t a r imų nepas i rašo . 
Slaptų valdžios sandėrių su 
nusikaltėliais, deja, pasitaiko, 
dažniausiai dar nesubrendusios 
demokratijos šalyse. 

Vienas buvusių „vanagų", 
dabar jau atsargos generolas 
Aleksandras Lebedis padarė tai, 
ko net nepajėgė suvokti kvadra
tinių galvų generolai, kurių ant
pečiuose šviečia kur kas dau
giau ir stambesnių žvaigždžių. 
Šie, nesugebėdami įveikti di 
džiarusiškojo ekspansionizmo 
ambicijų niekaip negalėjo su
tikti su mintimi, kad šis koloni
jinis karas beviltiškas, be pabai
gos ir darantis didžiulę gėdą 
milžiniškai valstybei, kurios 
diplomatija per ilgai „neranda" 
civilizuoto būdo iš praėjusio am
žiaus užsilikusioms kolonia
lizmo reliktinėms piktžaizdėms 
gydyti. 

Gėda ne tik karvedybos srityje, 
kai viena didžiausių pasaulio 
armijų nepajėgia per dvejus 
metus nuslopinti partizanų 
kovos metodais besiginančių 
Čečėnų. 

Tai gėda pasaulio akyse, kai 
maža tauta ne kartą siaubta ir 
naikinta, o 1944 metais totališ-
kai ištremta, praradusi puse 
savo žmonių, vėl barbariškai 
niokojama. Tai jau atviro, net 
nemaskuojamo, genocido 
politika. 

Prezidenti; i B. Jelcinui daro
si vis kebliau aiškinti savo kole
goms, kad Rusijoje demokratija 
nugalėjo visiems laikams. 

Kaip čia neprisiminti prancū
zų kolonijinio karo užbaigos 
Alžyre. Prancūzijos respublikos 
prezidentas generolas Charles 
de Gaule tada priėmė karei
viškai tiesmukišką, politiškai 
drąsų ir vienintelį teisingą 
sprendimą — nutraukti karą. 
1962 metų kovo 18 d. buvo pasi
rašytas susitarimas, kuriuo 
pripažįstama Alžyro apsispren
dimo, teritorinio vientisumo ir 
vienybės teisė. Nevisada ir ne 
visiems generoliški antpečiai 
„sukvadratina" galvas ir mąs
tymą. Tačiau nepriklausomybės 
kaina šiurpina — iš bemaž 16 
milijonų gyventojų žuvo pusan
tro milijono. 
*- i 

Rusijos armijos generaliteto ir 
dalies politikų bainimasis dėl 
galimo Čečėnijos atsiskyrimo 
nuo Rusijos ir tokio a k t o 
padarinių neturi jokio rimto pa
grindo. Ičkerijos Respublikos 
geopolitinė padėtis lemia ir 
lems jos politiką. Anksčiau a r 
vėliau, priklausomai nuo čečėnų 
valstybės statuso formavimosi, 
santykiai su Rus\ja normalizuo
sis. Čečėnams, kaip ir lietu
viams, kaimynystė su Rusija — 
objektyvi, nepaneigiama ir neiš
vengiama realija. Demokratė 
janti Rusija teikia mažoms savo 
kaimynėms viltį, kad prievar
tinio „vadavimo" iš nežinia ko 
politika nebus atgaivinta ir 
sniečkų-zavgajevų kolaboran-
tinės paslaugos netaps dūmų 
uždanga pasaulio akivaizdoje. 
Demokratinė, t.y. ateities, Rusi
ja, veiks kaimynes ekonomine ir 
kultūrine ekspansija. Tačiau 
tautinio savitumo išsaugojimas 
priklauso nuo daugelio veiks
nių. Iš jų bene svarbiausias — 
imunitetas, išugdytas taut i 
nes pilietinės savimonės pagrin
du. O tokio imuniteto, kurį per 
Ičkerijos Respublikos gyvavimo 
ir kovų metus parodė visam 
pasauliui čečėnai, galima tik pa
vydėti, iš jų galėtų pasimokyti 
ir kitos, kol kas dar tebevelkan-
čios kolonizatorių jungą, tautos. 

Akivaizdus čečėnų-rusų karo 
ekonomikos paradoksas. Tokia 
milžiniška imperija kaip Rusi 
ja, gali kimšti į ugnies ir karo 
dievo Molocho nasrus tūks
tančius kareivėlių ir milijardus 
rublių, bet čečėnai, be stiprios, 
nuolatinės ir gerai organizuotos 
paramos iš šalies negalė tų 
sėkmingai k a r i a u t i ke le tą 
metų. Matyt, šio karo pamokas 
nagrinės ne tik pasaulio karo 
akademijos, bet ir politikai, ir 
sociologai, ir politologai ir eko
nomistai. 

Čečėnų įnirtinga kova, kai 
visi miestai aviacijos subombar
duoti, kai sudeginti kaimai, kai 
pusė gyventojų paversti pabė
gėliais svetur ir savo šalyje, su
griovė dar labai gajų šovinistų 
skleidžiamą mitą apie neiš
vengiamą ir amžiną priklauso
mybe Rusijai. Visų pirma, čečė
nai niekada savo noru neketino 
jungtis su Rusija ir nesijungė. 
Jie buvo tik žiauriai nukariauti. 

Nenubrauktinas ir Lietuvos 
atgimimo pavyzdys, išsiva
duojant iš imperijos gniaužtų 
preciziškomis diplomatinėmis 
priemonėmis, remiantis euro
pinės demokratijos patirt imi ir 
tarptautine teise. Čečėnams 
labiau stinga ne narsių kovo
tojų, o sumanių, patyrusių poli
tikų, diplomatų. Nėra abejonės, 
kad jų atsiras. Lietuvoje at
virkščias vaizdas — kri t išku 
atveju, iškilus mirtinai grėsmei 

valstybingumui, mums tikriau
siai, stigtų jaunų pasiryžėlių ir 
sočiai rastųsi savų zavgajevų. 
Sovietmečio įšalas dar neišėjo. 

Čečėnai pavydėtinai gerai lai
ko politinio ir drauge moralinio 
apsisprendimo egzaminą. Rug
sėjo 2 d. vykusioje spaudos kon
ferencijoje konservatorių vadas 
prof. V. Landsbergis teigiamai 
įvertino pasirašytus Rusijos ir 
Čečėnijos susitarimus. Rusija 
visą la iką buvo r ag inama 
nutraukti šį karą ir derėtis, tar
tis dėl būsimo Čečėnijos statuso. 
J i s pažymėjo, kad politinę 
pergalę pasiekė A. Lebedis ir 
kovojanti Čečėnija, o katastro
fa ištinka marionetinę D. Zav-
gaievo vyriausybę. 

Čečėnijos klausimo, ne karine 
jėga , o ta ik iomis diploma
tinėmis priemonėmis ieškomas 
ir randamas, sprendimas yra 
viena rimčiausių Lietuvos vals
tyb ingumo išsaugojimo ga
rant i jų . Tai gerai suvokia 
Lietuvos užsienio politikos 
formuotojai, bet pasekti Islandi
jos pavyzdžiu dar nesiryžta. 

Po Čečėnijos Respublikos 
Ičkerija paskelbimo viename iš 
savo laiškų Rusijos prezidentui 
B. Jelcinui, pirmasis čečėnų pre
zidentas Džocharas Dudajevas 
rašė: „mes neturime moralinės 
ir žmogiškosios teisės nekreip
ti dėmesio j priežastį, kuri 
galėtų sukelti įtampos židinį 
Daug kas šiandien šiame pasau
lyje priklauso nuo mūsų su Ju 
mis išminties ir toliaregis 
kūmo". 

Tikriausiai generolas A. Le 
bed primins prezidentui B. 
Jelcinui paskutiniąja frazę. 

APSISPRENDIMO 
METAS 

Artėjantys Seimo rinkimai tu
rės lemiamą reikšmę mūsų vals
tybės ateičiai. Istorija mums dar 
duoda progą ištaisyti prieš ket
verius metus padarytą klaidą ir 
gelbėtis iš tos nelaimės, kurią 
užtraukė Lietuvai savanaudžių 
nomenklatūrininkų grupė, pasi
vadinusi LDDP. 

Gyvenimas daug kam atvėrė 
akis, ir tos grupės šalininkų 
gretos gerokai praretėjo. Tačiau 
jų rankose — iš žmonių prisi
plėštas ir iš užsienio bankų 
prisiskolintas kapitalas, kurio 
dalis bus panaudota rinkėjams 
papirkinėti. Jau skamba paža
dai prieš pat rinkimus padidinti 
algas ir pensijas, finansų mi
nistras skelbia: „rugsėjo mėne
sį maudysimės piniguose" — ži
noma, skolintuose tų pačių rin
kėjų sąskaita. Tačiau ir patys 
LDDP nomenklatūrininkai ma
to, jog suvilioti daugumos pilie
čių „doros ir darnos" pažadais 
jiems antrą kartą nebepavyks. 
Todėl taip atkakliai stengia
masi įtikinti visuomenę, kad ne 
jie vieni sukčiai, kad visos lig
šiolinės partijos yra vienodai 
blogos. Kartu viena po kitos 
steigiamos neva naujos partijos 
- LDDP palydovės. Kai kurios 
iš jų jau spėjo išsiplepėti apie 
planuojamą sąjungą su LDDP. 
Tokios yra. pavyzdžiui, vadina
moji „moterų partija", siūlanti 
parduoti Rusija: Lietuvos ener
getikos jmones arba „Valstie
čių partija", kurioje su žiburiu 
reikėtų ieškoti valstiečių. Kitos 

Traku pilies detalė. 
Nu< r. Alberto Kerelio 

skelbiasi nepritariančios dabar 
t inės valdžios veiklai, tačiau jų ' 
priekyje — arba buvę jos pačios 
aukšt i pareigūnai, arba ambi
cingos „asmenybės", kurioms 
tos partijos tėra tik priemonė 
prasiveržti į Seimą. Dešimtis to
kių naujų partijėlių Teisingumo 
ministerija registruoja rinki
mams netikrindama, kiek jose 
yra tikrų ar tar iamų narių. 
Vienmanda tėse apygardose 
bando statyti savo kandidatūras 
„nepriklausomi politikai", neat
stovaujantys jokioms politinėms 
jėgoms ir ketinantys po rinkimų 
savo nuožiūra dėtis prie bet ku
rios partijos. J ie labiausiai su
interesuoti skleisti nuostatas, 
kad žmonėms apskritai nusibo
dusios partijos, kad būsimasis 
Seimas turįs būti nepartinis — 
kokio nėra ir nebuvo jokioje pa
saulio šalyje. 

Dabartinės valdžios remiamas 
visuomenės skaldymas gali tu
rėti labai pavojingų padarinių. 
Jeigu į būsimąjį Seimą patektų 
naujai „iškilių asmenybių", 
senoji nomenklatūra gautų 
nemažą paspirtį. Toks padrikas 
Seimas, tampomas į visas puses, 
t ikrai neįstengtų sudaryti ryž 
tingos vyriausybės, pajėgios 
įvesti Lietuvoje tvarką ir kurti 
teisėtumą. Sukčių išvogti mili
jonai liktų negrąžinti žmonėms, 
šalyje toliau viešpatautų ekono
mikos suirutė ir korupcija. 

Šiuo metu ypač svarbu, kad 
mūsų krašto gyvenimą gali pa
sukti nauju keliu t ik laiko 
išbandymą atlaikiusios partijos, 
turinčios ne tik aiškią veiklos 
programą, bet ir išugdžiusios 
pakankamą skaičių narių, pasi
rengusių stoti prie valstybės 
vairo ir sąžiningai dirbti jos 
labui. Kiekvienas sąmoningas 
pilietis dabar turėtų padėti savo 
artimiesiems, bendradarbiams, 
kaimynams susiorientuoti, at
skirti patikimas politines jėgas 
nuo vienadienių rinkiminių an
čių, kurių plunksnomis bus iš
marginti balsavimo biuleteniai. 

Lietuvos Respub l ikos 
piliečių cha r t i j a 

POSĖDŽIAVO VILNIAUS 
A R K I V Y S K U P I J O S 

KUNIGAI 

Rugpjūčio 7 d. Vilniaus arki
vyskupijos kurijoje įvyko 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
susirinkimas, kuriame tartasi 
dėl katechezės parapijose. įžan
ginę paskaitą skaitė kun. A. 
Gudaitis SJ, raginęs, be kita ko, 
perteikti Kristų šiandieniškai 
geriau pažinti savo mokinių tė
vus, artimuosius, lankyti jų 
šeimas. Per diskusijas kunigai 
išsakė savo pageidavimus bei 
katechezės darbo trūkumus. Ke
letas arkivyskupijos kunigų 
pateikė Vilniaus arkivyskupui 
Audriui Juozui Bačkiui savo 
siūlymus dėl sielovados suakty
vinimo parapijose. Pagrindinis 
sielovados objektas, jų nuomo
ne, turėtų būti krikščioniškoji 
šeima. 
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TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

Likęs vienas, stengės jam įprastu rūpestingumu ap-
isas aplinkybes ir parinkti tinkamiausią datą 

sutuoktuvėms. Net ir pamokų metu, rodos, susikaupęs 
aiškina dėstomą dalyką, o štai kaip netikėtas paukštis 
suplasnoja Danutes jam palikta pareiga — nuspręsti, 
kada prie altoriaus. Parupo jam ir galimybes sugrįžti 
į karine tarnybą klausimas. Pietų pertraukos metu 
paskambino i Kariuomenės stabą, užsitikrindamas 
galimybe pradėti darbą liepos pirmąją. 

Pavakarieniavęs, nebelaukdamas prasto telefoninio 
pokalbio devintą valandą, nusprendė užbaigti rūpestį 
ir savo nuomone dabar pasakyti. 

Atsiliepė teta: 
— O, labas ponas Keraiti. Jūs norite su Danute. Ji 

dar negrįžo. Sakė, šįvakar tiek tiek vėliau. Pasakysiu, 
kad skambinote... 

— Labai ačiū. Busiu dėkingas. 
Labanakt, pone Keraiti, — ir padėjo telefono 
rageli. 

„Supratinga moteris. Kita tikriausiai pradėtų 
klausinėti, kas, kaip, kodėl. O ji neįkyri" - mąstė jis. 

Tik po keistos minučių - telefonas. 
— Labas vakaras, Antanėli. Teta sakė, skambinai. 

O a i grįžau kiek vėliau, nes po dainavimo pamokos 
reikėjo nusirašyti iš „Fausto" Margaritos ilgokos ari 
jos gaidas. Kodėl tu taip anksti? 

— Neiškenčiau 
I r visus jam kilusius neaiškumus išpasakojo. 

pareikšdamas: 
— Pirmoji tavo žiniai naujiena — nuo liepos 1-osios 

pradėsiu darbą Kariuomenės štabe... 
— Ką sakai? Tikrai? Sveikinu ir džiaugiuos. 

Antanėli. 
— Ir antroji žinia yra tavo atsakymui „taip" ar „ne" 

A i norėčiau su tavimi prie altoriaus Žengti vasario 
16-ąją. 

— Nors man patiktų pavasario žydėjime mudviejų 
didžiąją iškilmę švęsti, tačiau tebūnie tavo valia. Ačiū. 
Antanėl i , ačiū. Tą dieną a i pasipuošiu tautiniais 
drabužiais. 

Dar persvarstes klausimus su Danute, nusprendė 
paprašyti direktoriaus leidimo rytojaus popiete su 
tvarkyti savo asmeniškus reikalus. 

Nustebo Danutė, atidariusi duris ir netikėtai išvy 
dusi savo Antanėlį. Ir teta žiūrėjo, lyg žado netekusi. 

— Eime prie staliuko. 
Ir papasakojo, kaip staiga kam kilo mintis formaliai 

sutvarkyti reikalą su kariuomenės štabu. Neskambinęs 
Danutei , nenorėdamas sukelti rūpesčio. 

Prie viso to pasakojimo galiu pridurti ir šitokius žo
džius: šiandien ten, štabe, vienas iš senų pažįstamų pra 

Dnnutė Bindokienė 

Teisingumas 
ar anarchija? 

Senuose kaubojiškuose fil
muose, kai Siaurės Amerikos 
žemynas dar nebuvo taip tirštai 
gyvenamas, o vakarinėse vals
tijose tik pradėjo kurtis pir
mosios gyvenvietės, ne visuo 
met galėdami pasitikėti teisė
tvarkos pagalba, žmonės daž
nai patys imdavosi ir teisėjo, ir 
bausmės vykdytojo pareigų. Mi
niai įaudrinti pakakdavo agita
toriaus žodžių, tvirtos virvės ir 
parankios medžio šakos, kad nu
sikaltėlis būtų „pasiųstas į 
anapus". Nors tokių filmų žiū
rovai pasibaisėdavo minios sau-
vališku „teisybės" supratimu, 
daugelis jau anuomet pagalvo
davo, kad kitos išeities nelabai 
būta — norint apsaugoti visuo
menę ir jos nuosavybę nuo kri
minalistų. 

Visuomenėje, vadinančioje sa
ve civilizuota, nusikaltėliams 
suteikiamos galimybės stoti 
prieš teismą, turėti kaltintoją ir 
gynėją, o tik vėliau, jeigu kaltė 
įrodoma, atlikti bausmę. Tačiau 
daugelis teismais nelabai pasi
tiki. Vyrauja nuomonė, kad nu
sikaltėliai per švelniai baudžia
mi, per t rumpai laikomi kalėji
muose, o, paleisti į laisvę, vėl 
kartoja savo piktadarystes ne 
vieną, bet daug kartų, bet teisė
tvarka j jas vis tiek žiūri pro 
pirštus. 

Antra vertus, JAV kalėjimų 
įnamių skaičius pernai pašoko 
iki 1.6 mln. — per pastarąjį de
šimtmetį beveik padvigubėjęs. 
Sakoma, kad 1995 m. pabaigo
je vienas iš 167 Amerikos gy
ventojų uždarytas į kalėjimą! 
Valstijų ir federaliniuose kalė
jimuose pernai metų gale buvo 
1,078,357 vyrų ir moterų, nu
teistų ilgesniam laikui. Nepai
sant, kokiu sparčiu tempu sten
giamasi statyti naujus kalėji
mus, vietos juose visuomet 
trūksta. Pvz., 1995 m. valstijų 
kalėjimai turėjo apie 25 proc. 
daugiau kalinių, negu būtų pa
togiai tilpę; federaliniuose ka
lėjimuose buvo per 26 proc. dau
giau kalinių, kaip vietos. Kiek 
geresnė situacija buvusi atski
rų vietovių daboklėse, bet ir jose 
lovų skaičius tais metais buvo 
padaugintas 42 tūkstančiais. Ži
noma, kaliniai daboklėse ilgai 
nesėdi, tad ir vietos jose atsi
randa. 

Nepaisant kalėjimų gausumo 
ir juose įnamių skaičiaus, JAV 
gyventojai nesijaučia saugūs 
net dienos šviesoje. Jie taip pat 
nėra patenkinti teisėtvarkos bei 
teisėsaugos sistema. Čia retai 
pasitaiko, kad nukentėjusieji ar 
jų artimeiji imasi senųjų kaubo
jiškų bausmės nusikaltėliams 
vykdymo metodų. Bet yra kraš
tų, kur tai nuolat pasitaiko. 

Kartas nuo karto pasigirsta 
žinios, kad įtūžusi minia pati 

įvykdė mirties sprendimą nusi
kaltėliui, nes teismų sistema ir 
apskritai teisėtvarka yra taip 
neveiksminga, kad greitos pa
galvos neįmanoma tikėtis. Rug
pjūčio mėnesį namažai tokių at
vejų pasitaikė Pietų Afrikoje, 
kur gyventojai pradėjo karą su 
narkotikų pardavėjų grupuotė
mis. Tos grupuotes arba gaujos, 
kai kur taip įsigalėjusios, kad 
terorizuoja žmones ir visai ne 
paiso policijos, be abejo, paper 
karnos gausiais kyšiais. Pvz.. 
Cape Flats vietovėje yra žinoma 
80 narkotikų pirklių grupuočių, 
turinčių apie 100,000 narių. Ten 
1990 m. gyventojai susibūrė 
draugėn ir kovoja su nusikaltė
liais savais metodais. Nors mi
nios bausmės yra labai žiaurios, 
bet ir veiksmingos — nusikaltė
liai jau pradėjo veikti atsargiau, 
mažiau pasireikšti. 

Nusivylę teisingumo aparatu, 
į savo rankas tvarką stengiasi 
paimti ir kai kurių Meksikos 
vietovių gyventojai. Keliems 
nusikalėliams minia jau įvykdė 
mirties bausmę — taip pat labai 
žiauriomis priemonėmis, nes 
įpykintos minios mentalitetas 
nežino pasigailėjimo ar savi
tvardos. 

Šiuo metu Meksika išgyvena 
ekonominius sunkumus, o to
kia atmosfera paprastai sudaro 
palankias sąlygas nusikalsta
mumui. Kol kas policija su nu
sikaltėliais kovą pralaimi — 
nespėja juos sugaudyti ir užda
ryti į kalėjimą, kai teisėjai pa
leidžia. Gyventojai nemato kitos 
išeities, kaip tik su piktadariais 
susidoroti „minios teismo" siste
ma. 

Narkotikų prekyba, išvystyta 
tarptautiniu mastu, ekonomi
niai trūkumai, teisėtvarkos bei 
teisėsaugos neveiksmingumas, 
organizuotos nusikaltėlių gru
puotės yra pagrindiniai beplin-
tančių nusikaltimų dėmesys. 
Nuo šių blogybių nesaugus nei 
vienas kraštas, nei viena bend
ruomenė. Jos pasireiškia ir Lie
tuvoje, ir kitose, buvusiose so-
vietijos sudėtyje, respublikose, 
įskaitant Rusiją. Atrodo, kad tai 
sėkmingiausia posovietinių lai
kų „pramonės šaka", daranti 
daug žalos valstybei, jos gyven 
tojams, pilanti aukso kalnus nu
sikaltėliams. Kol kas jokios ko
vos priemonės nėra per daug 
veiksmingos: ko nusikaltėlių 
grupuotės negali atlikti kyšiais, 
padaro grasinimais ir smurtu. 
Norint, kad demokratija klestė
tų, valstybės ūkis kiltų ir gyven
tojų saugumas bei gerovė būtų 
užtikrinta, būtina visų pirma 
krašto viduje susitvarkyti su or
ganizuotu, ar pavienių asmenų 
atl iekamu, nusikalstamumu, 
kitaip laukia anarchija. 

dėjo šaipytis, jog girdėjęs šnekas, kad Keraitis įsižiūrėjęs 
į gimnazistę. J is ir pasakė, juokdamasis įspėjančiai: 
atsargiai, broleli, nes senbernio jaunutė žmona — kaip 
mažaraščio pirkta knyga, kurią jo jaunesnieji draugai 
skaito. Aš jam rimtai atkirtau: mano sužadėtinė yra 
studentė ir daug rimtesnė už daugelį pačiam pažįstamų 
poniučių. Žinoma, jis pasijuto nejaukiai ir sušvepleno: 
„s i norėjau tik pajuokauti". Rūpėjo dar pasakyti, jog 
mano sužadėtinė ne tiktai graži, bet jos ir siela žavi. 

Rytojaus dieną mokytojų kambaryje Keraitis tiesiog 
spindėjo pakilia nuotaika, tačiau nė vienas nedrįso 
ieškoti priežasties, taip staigiai pakeitusios jo santūrią 
laikyseną. J is ir pats jautė, kad dabar kitoks, tačiau 
saulėtos vidinės nuotaikos pritemdyti debesėliais 
nenorėjo, nes žinojo, kad pakilią nuotaiką lydi jos brolis 
džiaugsmas, o jie abu veda į sėkmingą darbą, bevykdant 
pareigas. 

Netikėtai kilo mintis, nedelsiant reikia tvarkyti, 
kaip Danutė sakė „dienos prie al toriaus" reikalą. Tai 
labai greit pavyko atlikti su telefono paslauga: įgulos 
bažnyčios rektoriui pasakęs, kad skambina pulkininko 
leitenanto Raštikio patartas, kreipiasi Moterystės 
sakramento reikalu. Kunigas Mironas paprašė užeiti su 
sužadėtine sekmadienį, 1 valandą po pietų. 

Sekmadienį, dar gerokai prieš 10 valandą, jis jau 
buvo pas Danute- Keraičiui parūpo padėkoti tetai už 
pasiūlymą naudotis patalpomis: 

- Esu labai dėkingas už jūsų gerumą, bet noriu 

pasakyti, kad už patalpas aš noriu mokėti nuomą. 
— Man Danutė kaip t ikra duktė, todėl nekalbėkite 

apie jokį atsilyginimą, — nutraukė Keraitį teta. 
— Ačiū, mieloji teta, rasime galimybę, kaip žmonės 

sako: geru už gerą. O šiuo metu abu su Danute 
pradėsime ruoštis kukliom vestuvėm, kurias švęsime tik 
su jumis ir su keletu mano ginklo bendražygių. 

— Man rūpėjo, kaip žmonės sako, „atšokti" Danutės 
vestuves su visa plačia jos gimine, bet tai jau judviejų 
reikalas, — ištarė linguodama galvą. 

— Tetulyte, Antanėlis šitaip norėjo, ir aš jam pri
tar iau be jokio prieštaravimo. 

Pas kunigą Mironą, Lietuvos kariuomenės vyriausią 
kapelioną, vizitas buvo trumpas — sužadėtiniai užpilde 
anke tą , o kun igas a t s i sve ik indamas palinkėjo 
„linksmiems atvykti vasario 16-ąją į įgulos bažnyčią". 

Išėjus į gatvę, Keraitis pasidžiaugė greitu šio for 
malumo atlikimu: 

— Žinai, Danute, jei čia būtų koks biurokratas 
kunigas, galėjo dar ir poterių paklausinėti. 

— Ai tokių egzaminų nebijau. Moku ne tiktai po
terius, bet žinau ir didžiąsias nuodėmes, ir bijau jų.. Bet 
žinai, ką a i pagalvojau: jis galėjo pasak v* i, kad bažny 
t inė tvarka reikalauja skelbti tris užsakus, o tada iki 
mūsų vedybų dienos tiems užsakams nebeužtektų 
laiko... 

— Kai pasirašiau anketoje, man atrodė, kad jau esu 
vedės. (Bus daugiau) 

įsassi « M M 
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REMIGIJUS MISIŪNAS 

Spaudos neužmiršo ir savo 
veiklą išeivijoje atgaivinę atei
t ininkai ir skautai. Prie Det-
molde dirbusios Lietuvos skau
tų brolijos veikė A. Krauso 
vadovaujamas spaudos skyrius. 
Jau 1945 m. rugsėjy pasirodė 
skautų vadams skirtas neperio
dinis leidinys „Skautybė", o nuo 
1946 m. sausio 15 d. pradėjo eiti 
mėnesinis žurnalas „Skautų ai
das". 

1946 m. spaudos skyrius ėmė
si ir knygų leidybos. Anksčiau 
brolijos spaudai parengtos kny
gos buvo leidžiamos su leidyklos 
„Aitvaras" pagalba. Iki sky
riaus veiklos pabaigos 1949 m. 
dienos šviesą išvydo dešimt jo 
išleistų knygų. Jas galima skirs
tyti į tris grupes. 

Vieną sudaro skautams skir
tos knygos. I lietuvių kalbą 
buvo išversta J. Levio knyga 
„Kaip vesti skiltį" ir R. Phillips 
„Skilčių sistema", o E. Reikenis 
su A. Krausu parengė knygą 
„Tau, skiltininke". Lietuvos 
skautų judėjimo 30-mecio proga 
1947 m. pasirodė skautų gyve
nimo vaizdų albumas „l taikos 
rytojų" lietuvių, anglų ir pran
cūzų kalbomis. Jame buvo 
trumpa Lietuvos skautų istori
jos apžvalga, daug iliustracijų iš 
skautų gyvenimo (ypač — išei
vijoje) su paaiškinimais. 

Kita skyriaus leidinių dalis — 
knygos vaikams. Pasirodė A. 
Krauso parengta dviejų dalių 
antologija „Gyvulių draugas", 
kur tilpo 14 lietuvių ir svetim
taučių rašytojų (J. Biliūno, 
Vydūno, K. Donelaičio, V. Ta-
mulaičio, Z. Maurinos ir kitų) 
kūriniai apie gyvūnus. Taip pat 
Spaudos skyrius išleido B. Vo
veraitės (P. Orintaitės) trijų 
dalių scenos pasaką „Zirgonė ir 
Gailė". Tai buvo eiliuota, rea
listinė pamokomoji pasaka apie 
pamotę, jos dukrą Žirgonę ir 
podukrą Gailę. Knygelė buvo 
sut ikta palankiai, ypač atme
tan t menką vaikų teatro reper
tuarą. 

Svarumu išsiskiria Spaudos 
skyriaus paskelbti Vydūno dar
bai (beje, A. Krausas skelbėsi 
esąs filosofo raštų leidėju). 
Vydūnas j britų zoną buvo 
atgabentas 1946 m. vasarą. Su 
savimi jis atsivežė kelių darbų 
rankraščius, o dar kelis parengė 
gyvendamas Detmolde. Treje-
tos išleidimu pasirūpino Spau
dos skyrius. 1947 m. pasirodė 
dvi pirmosios knygos. Viena jų 
buvo „Bhagavad Gitą — Palai

mintoji giesmė", kurią Vydūnas 
išvertė iš sanskrito. 700 dvieilių 
indų šventraštis „Bhagavad Gi 
t a " — tik maža dalis didžiosios 
eiliuotos apysakos „Mahabka-
sata", kurią sudaro 100,000 
dvieilių. Visas „Bhagavad Gi-
tos" turinys padalintas į t r i s 
pokalbių dalis. Žinia, Vydūnui, 
gyvenusiam atsiskyrėlio gyve
nimą, buvo sunku rasti t inka
mus lietuviškus žodžius, bet jam 
pagelbėjo didelis kruopštumas 
ir stropumas. Vertimas buvo 
peržiūrėtas ir pataisytas penkis 
kartus, o kalbą taisė A. Krau
sas. 

1947 m. dienos šviesą išvydo 
ir knyga „Kalėjimas — laisvė
jimas", kur Vydūnas nuošir
džiai ir atvirai aprašė savo 
buvimą nacių kalėjime ir išėji
mą iš jo 1938 m. kovo 11 — 
gegužės 9 d. Knyga buvo pradė
ta rašyti 1938 m. ir baigta 1940 
m. Praėjus septyniems metams 
autorius papildė ją atsimini
mais ir samprotavimais, t ad 
knyga — ne vien kalėjimo bai
sumo ir kalinio kančių aprašy
mas, bet ir kalinio apmąstymai 
bei Vydūno autoportretas. 

Dar vienas Vydūno veikalas 
— „Tauresnio žmogiškumo 
užtekėjimas: kada karų nebus" 
— pasirodė 1948 m. Autoriaus 
tvirtinimu, jis buvo pradėtas 
rašyti bėgant j Vakarus, viena
me Pomeranijos kaime, o baig
tas, berods, 1947 m. Imtis šio 
darbo Vydūną paakino karo me
tų skaudi patirtis. Kaip vieną iš 
karo priežasčių filosofas nurodė 
žmogiškumo aptemimą ar jo vi
sišką stoką, o, jo žodžiais, 
pasinėrimas i daiktų pasaulį 
užtraukė karų nelaimes. Vydū
nas teigė, kad kol nebus iš daik
tiškumo pakilta į dvasinio pasau
kto aukštumas, tol nebus išsiva
davimo ir kad to negali padaryti 
vienas žmogus, svarbus visų 
tautų vieningumas, kylantis iš 
to tobulėjimo. 

Karas studijoje buvo tik pa
grindinė ašis, apie kurią sukosi 
Vydūno filosofiniai svarstymai, 
tad jis, nors ir miniatiūriškai, 
davė visos savo mąstysenos 
metmenis ir pirmiausia kreipėsi 
į atskirą individą, nes tauta tėra 
individų suma. Knygoje skaity
tojas galėjo rasti ne tik kilnių 
minčių, bet ir naudingų daiktų, 
liečiančių, pavyzdžiui, mitybą, 
seksualini auklėjimą ar apla
mai kūno priežiūrą. 

Be kitų darbų, Spaudos sky
rius išleido įvairių paveikslų 
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SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuvių 
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenės narių 
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 19% m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.; 
2. metinis prenumeratos mokestis už nauja prenumerata yra 

65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., ,,Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaida. 

Prašome užpildyti čia spausdinama forma ir kartu su čekiu 
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 

JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus 

Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti $ metams 
Pridedu auka Draugui" $ 
Iš viso $ 

Vardas Pavarde 

Adresas 

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti: 

Draugas 
4545 W 63rd Street 
Chicago. IL 60629 

CLASSIFIED GUIDE 

Gedimino pilis ir pilie- kalnas iš Neries puses 

reprodukcijas: Z. Kolbos „Trem
tiniai", A. Žmuidzinavičiaus 
„Regėjimas", „Šv. Kazimieras", 
„Lietuvos kryžiai", skautiškus 
plakatus . Žinia, iš jų platinimo 
buvo gautas pelnas, tik vargu, ar 
jis visas atiteko Spaudos sky
riui. Tiesa, iki valiutos reformos 
į leidybą įdėti pinigai grįždavo 
per 4-6 savaites ir vėl būdavo 
galima imtis naujų leidinių, 
tačiau, matyt, ir tada skyrius 
turėjo sunkumų su pinigais ir 
ieškodavo finansinės paramos, 
nes, pavyzdžiui, Vydūno „Tau
resnio žmogiškumo užtekėji
mas" buvo išleistas dr. Vydūno 
bičiulių, o „Kalėjimas-laisvėji-
mas" — Lietuvių tautinio sąjū
džio lėšomis. Ko gero, finansines 
valiutos reformos pasekmes 
skyrius greitai pajuto — po jos 
senu įsibėgėjimu 1948 m. tebu
vo išspausdinta E. Raikenio ir 
A. Krauso knyga „Tau, skilti
ninke", o „Skautybės" ir „Skau
tų aido" leidyba nutrūko ir 
patys skautai prisiglaudė laik
raštyje „Mūsų kelias", kur gavo 
skautiškąjį kampelį. 

Panašu, kad Spaudos skyrius 
turėjo nemažai problemų su 

•spaustuvėmis. Pavyzdžiui, kai 
kuriose knygose, neturint lie
tuviškų ženklų, buvo vartojami 
vokiški, pasitaikydavo grubių 
korektūros klaidų. Kukli buvo 
ir poligrafinė kultūra, išsiskiria 
tik „Bhagavad Gite". Ji buvo iš
leista puošniai, su dailininko P. 
Rimšos viršeliais ir dvispalvėm 
vinjetėm. 

Skautų brolijos spaudos 
skyriaus veiklos pabaigos 
priežastys, matyt, tos pačios, 
kaip ir kitų leidyklų — finan
siniai poreforminiai sunkumai 
ir masinė emigracija, kurios 
pasėkoje skautų veiklos centras 
persikėlė į JAV. 

Pati paslaptingiausia tarp ap
tariamų leidyklų — Ateitininkų 
spaudos leidykla, kuri, atrodo, 
priklausė Moksleivių ateitinin
kų sąjungos Vokietijoje Centro 
valdybai. Trumpam pasirodžiu

si leidybinėje iševių padangėje, 
ji 1946 m. išleido dvi „Ateiti-
nin 4 istorijos' laidas, „Atei
tininko vardas ir veidas", „Atei
tininkų ceremonialo s ta tu tas" , 
J. Krūmio parengtas dainynas 
„Leiskit į tėvynę", giesmynėlis 
ir S. Šalkausko „Estetinė atei
tininkų ideologija" bei „Aktu
aliausi ateitininkų uždaviniai". 
Leidiniai buvo apjungti į Atei
tininko bibliotekos seriją. Visi 
jie buvo spausdinti rotatoriumi, 
kai kurių tekstai buvo patalpinti 
vienoje lapo pusėje, kai kurie 
turėjo spaustuvėje spausdintus 
viršelius, tad jų poligrafinė 
kultūra buvo prasta. 

Pasikartosim: knyga — kaip 
brangakmenis. Tačiau vienos, 
apakinusios savo kerinčia išore, 
skaudžiai nuvylia tur iniu, o 
kitos, aprėdytos skurdžia is 
rūbais, lyg pilkos pelės sušildo, 
verčiant jų puslapius. Aptartų 
leidyklų knygos, kaip matėme, 
daugiausia buvo kuklios išvaiz
dos, žėrinčios savo turiniu. Be 
to, šios knygos — veik vieninte
lės liudininkės to darbo, kurį 
sunkiomis sąlygomis nuveikė 
nežinomi (išskyrus S. Ylą ir A. 
Krausą) trijų leidyklų darbuo
tojai. 

Visų minėtų leidyklų veikla 
apsiribojo pokariniais metais 
bet, ko gero, šią visuomeninių 
organizacijų ir įstaigų leidyklų 
tradiciją vėlesniais metais pra
tęsė ateitininkų „Ateities" ir 
Akademinės skautijos leidykla 
JAV. 

PAMINĖTI KAIŠIADORIŲ 
VYSKUPIJOS J U B I L I E J A I 

Rugpjūčio 4 d. Kaišiadorių 
Kristaus Atsimainymo katedro
je įvyko didelės iškilmės — 
paminėta Kaišiadorių vyskupi
jos 70 metų ir Kaišiadorių 
parapijos įsteigimo 90 metų 
sukaktis. 

Šventės išvakarėse vyskupijos 
j aun imas susit iko su savo 
vyskupijos ganytoju, su kuriuo 

kalbėjosi tema: „Aš atėjau, kad 
žmonės turėtų gyvenimą" (Jn 
10,10). Per šv. Mišias diakonato 
šventimai suteikti klierikams 
Dainiui J a n č i a u s k u i (gim. 
1973), Vidui Jelinskui (gim. 
1970) ir Gediminui Mieldažiui 
(gim. 1971). Rytą ir vakare buvo 
surengtos konferencijos „Žmo
gaus atsakomybė prieš Dievą, 
prieš Bažnyčią, prieš save" ir 
„Kristaus idealas ir šiandiena". 

Katedros šventoriuje Sumos 
šv. Mišias aukojo Kaišiadorių 
vyskupas Juozapas Matulaitis, 
Magdeburgo vyskupas Leo No-
wak, generalvikaras Theodor 
Stolpe, prelatas Antanas Bunga 
ir grupė Lietuvos kunigų. 

Per pamokslą Magdeburgo 
vyskupas L. Nowak, savo vys
kupijos 200,000 tikinčiųjų var
du pasveikinęs kaišiadoriečius 
šių svarbių sukakčių proga, 
pasidžiaugė nuoširdžia, jau pen
kerius metus trunkančia drau
gyste, siejančia šias Lietuvos ir 
Vokietijos vyskupijas. Anot jo, 
„mes esame su jumis viena ir 
norime šį vienybės aktą savo 
buvimu pabrėžti". 

Iškilmėse dalyvavo ir daugiau 
garbių svečių iš Vokietijos: 
Vokietijos ambasadorius TJlri-
chas Rosengartenas su žmona, 
katalikų jaunimo grupė. 

Po šv. Mišių vysk. J. Matulai
tis pasveikino gausiai susirin
kusius žmones, dėkodamas įtei
kė specialiai pagamintus jubi
liejinius medalius garbiems 
svečiams, ilgamečiui Katedros 
klebonui J. Mintaučkiui ir 
dabar nuoširdžiai besidarbuo
jančiam klebonui V. Sudavičiui. 
chorų ir orkestro vadovams. 

Traka i . Trakų Švč. M. Mari
jos bažnyčioje Lietuvos Kultūros 
paveldo centro darbuotojai ap
tiko daug senų įdomių daiktu: 
1761 m. pagamintą votą su lie
tuv i šku į rašu , iš buvusio 
Dominikonų vienuolyno išlikusi 
paveikslą, senas alavines žva
kides. 

SKRYDŽIŲ KAINOS { 

LIETUVĄ 
New York - Vilnius - New York 

Spalio mėn. 
Lapkričio 1 - gruodžio 12 
Gruodžio 13 - 31 
Sausio ir vasario mėn.. 

$550 
$500 
$650 
$500 

Chicago - V i ln iu s - Ch icago 

Spa l io m ė n . 
Lapkr ič io m ė n . 
G r u o d ž i o 1 - 1 2 
G r u o d ž i o 13 - 24 
G r u o d ž i o 25 - vasar io 28 
Kovo 1 - 20 
Kovo 21 - b a l a n d ž i o 30 

$715 
$570 
$605 
$715 
$570 
$605 
$750 

plius mokesčiai 

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 1- 800-77-VYTIS 

Ad 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. ., 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOMUO, MAMŲ. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES MAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoKs ir Off. Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviikai. 

FRANK ZAPOUS 
32MVt West Mth Street 

Tel. (TOS) 424-SSS4 
(312) M 1 - M M 

, J K Š CONSTRUCTION 
„Shinglt ' stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 70S-MS-2S5S. 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar perduodant 
• Greitas ir sątMngss | 
• MLS kornpiuteriujr FAX | 
> Nuosavybių Įktnevtni— i 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žeme. 
• Pensininkams nuosakai 

FORRENT 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 12- 925-4331 

US. Savingš Bonds 
Make Great Gite. 
f9T 

,s>»-A«*4--J>. • 
(.MeMOPJIMCt 

A pi4>!K servį̂ e of tht$ r̂ evvspaper 

Iinuomojamas balas Seimai arba 
atskiriems asmenims; 3 mieg., sve
čių kamb., didelė virtuvė, skalbimo 
mašina. Skambinti tel. 312-843-5475 
arba 312-927-2745. Kviest Eglę. 

išnuomojama* gražus 2 mieg butas 
prieš MaitĮuettc parką. Daug modernių 
didelių spintų, virykla. Šaldytuvas, skal
bimo mašina. Vyresnio 
žmonėms nuolaida. 

Kreiptis; SSMES s — 

IEŠKO DARBO 

Moteris ieslto darbo. 
Gali prižiūrėti senelius, 

gyventi kartu. 
Tel.: 70*655-4259 

Vilius Pėteraitis 
LIETUVIŠKAI A N G L I Š K A S 

ŽODYNAS 
A p i e 3 0 , 0 0 0 ž o d ž i ų . 5 7 9 p s l . 

G a u n a m a s D R A U G E . K a i n a - 2 0 d o l . 
S u p e r s i u n t i m u 2 2 . 5 0 

Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 do l . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 do l . 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nusviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats Hgyvsno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922.1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 matais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam Hetu-
viuicia ir Lietuvoje. Knygos kaina 18.00 dol. Užsakant pastų, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.00 doL 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokssfilų. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4549 W. S3rd I 
IL 00020. 

r Pranas Zunde 
KAZYS BIZAUSKAS 

1893-1941 
Dviejų t omų monografija. 11. - 323 psl. , II t. - 430 psl. 

Plačiai ap ra šoma K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla 
diplomat inėje tarnyboje . G a u n a m a D R A U G E . 

Papigintai — 6 dol . už knygą 
Su p e r s i u n t i m u — 8 do l . 

Illinois valstijos gyv. p r i d e d a „State sales t a x " - 0*53 dol . 



MOKSLININKAS IR KARYS 
- PRANAS LASAUSKIS 

JONAS RUDOKAS 
Daugumos įžymių Lietuvos Lemtingųjų 

respublikos žmonių — politikų, 
mokslininkų, menininkų-bio-
grafijos gan panašios: dideli 
gabumai, didžiulis žinių troški
mas, bet nelengvas, neretai la
bai. sunkus kelias į mokslą, 

;darbštumas, atkaklumas, spar
tus kilimas, pažanga pasirink
toje veiklos srityje ir... tragedi
ja Sibiro platybėse ar pasitrau
kus j Vakarus. Likimas buvo 
žiaurus visiems tos kartos žmo
nėms, o ypač inteligentams. 

Busimasis Krašto apsaugos 
ministerijos Ginklavimo val
dybos viršininkas, žymus ma
tematikos, balistikos ir vadybos 
(mokslo apie socialinių sistemų 
valdymo specialistas, matemati
kos daktaras pulkininkas Pra
nas Lesauskis gimė Žemaitijoje, 
dabartiniame Plungės rajone., 
Tverų apylinkėje, Žeberių 
kaime 1900 m. lapkričio 17 d. 
Seimą buvo gana pasiturinti, 
bet tas, deja, nepalengvino 
jaunuolio kelio į gyvenimą, į 
mokslą, nes tėvas norėjo matyti 
jį ūkininku, o dėdė, aukštas 
Bažnyčios pareigūnas Kaune, — 
kunigu. Bet jaunasis Pranas 
turėjo savo planus ir anksti 
parodė savo žemaitišką cha
rakteri, nuspręsdamas gyventi 

' -savarankiškai, kadangi supra
timo ir paramos tiems planams 
iš artimųjų nesusilaukė. Todėl 
1920 metų rudenį stojo sava-

_ noriu į Lietuvos kariuomenę, į 
Karo mokyklą Kaune, kur mo-

— kesi kartu su būsimuoju Atlan-
to nugalėtoju Stepu Darium. 
1921 m. mokyklą baigė ir pra
dėjo savo karinę karjerą. 1922 
metais eksternu baigė gimna
ziją ir įstojo į Lietuvos Univer
siteto matematikos-gamtos fa
kultetą. 1927 m. vasarą baigė 
universiteto fizikos specialybę ir 
tų pat metų rudenį buvo koman
diruotas į Aukštąją Turino ar
tilerijos technikos mokyklą. 
Italijoje Pr. Lesauskis studijavo 
karinius mokslus ir lygiagrečiai 
paruošė matematikos doktora
tą, kurį 1930 metais apgynė 
Karališkajame Romos universi
tete, gaudamas puikų įvertini
mą — 105 balus iš 110 galimų. 

Iš Italijos Lesauskis parsivežė 
ne tik du diplomus (artileristo 
ir matematiko), bet ir šeimą: jo 
žmona tapo J. Tumo-Vaižganto 
dukterėčia Barbora Mėginaitė, 
dirbusi Lietuvos pasiuntinybėje 
Romoje, o sūnus gimė ten pat. 
Su Vaižgantu Lesauskis palaikė 
artimus ryšius iki pat rašytojo 
mirties 1933 metu pavasari. 

h 

Pranas Lasauskis 

Grįžęs į Lietuvą 1931 metais, 
ėjo įvairias pareigas Ginkla
vimo valdyboje, o 1936 m. pa
skirtas jos viršininku. Šiai 
įstaigai teko svarbus vaidmuo, 
modernizuojant Lietuvos ka
riuomenę, perginkluojant pagal 
jos vado, pulkininko, vėliau 
generolo, S. Raštikio planus, 
kuriant savo karinę pramonę. 
Čia Pr. Lesauskio nuopelnai 
buvo labai reikšmingi ir darbo 
krūvis jam teko didžiulis: pri
reikė daug važinėti po užsie
nius, sprendžiant sudėtingus 
kariuomenės aprūpinimo klau
simus. 

1940-jų rudenį, 
likvidavus Lietuvos kariuo
menę ir jos įstaigas, Lesauskis 
perėjo dirbti į Vytauto Didžiojo 
universiteto Technologijos fakul 
tetą, kur įsijungė į matematikos 
katedros, dabartinio akademiko 
P. Slavėno vadovaujamos, veik
lą, aktyviai dalyvavo, ruošiant 
pirmą lietuvišką akademinį 
aukštosios matematikos vado
vėlį. Gyvenimas lyg ir susi
tvarkė, pedagoginė ir mokslinė 
veikla buvo sėkminga, ką bylo
ja ir 1940 m. sausio 4 d. pa
sirašytas raštas apie pro
fesoriaus vardo suteikimą. 

Deja, jau diena prieš tai Pr. 
Lesauskis buvo areštuotas ir, 
pagal sufabrikuotą bylą, apkal 
tinus jį ir dar tris jo kolegas 
sąmoningu kenkimu respubli
kai, 1941 m. kovo mėnesį Mask
voje nuteistas aštuoneriems 
metams lagerių. Mirė lageryje 
Gorkio srityje 1942 m. lapkričio 
27 dieną. 1958 m. reabilituotas. 

Nors ir būdamas labai užim
tas savo pagrindinėmis parei
gomis karinėje žinyboje, Pr. 
Lesauskis aktyviai reiškėsi 
mokslo srityje ir visuomeni
niame gyvenime. Jis buvo ren
kamas Karininkų ramovės val
dybos sekretorium jos turto 
valdytoju, Karo muziejaus ko
legijos nariu, dalyvavo Lietuvos 
gamtos draugijos matematikos 
sekcijos darbe, skaitė ten keletą 
pranešimų, o vėliau, apie 
1938-1940 metus, daugiausia 
dėmesio skyrė ekonominio po
būdžio organizacijoms. 1938 m. 
vasarą jis, kartu su inž. Vyt. 
Graičiūnu, prof. J. Šimkum, dr. 
VI. Juodeika bei kitais entu
ziastais įkūrė Mokslinės vady
bos draugiją, skirtą F. Teiloro ir 
jo pasekėjų idėjoms propaguoti 
bei įgyvendinti Lietuvoje, buvo 
vienas aktyviausių jos narių, 
pagrindinis pranešėjas draugi
jos posėdžiuose, o nuo 1938 m. 
rudens iki pat uždarymo 1940 
m. vasarą — jos pirmininkas. 
Lygiagrečiai Pr. Lesauskis vei
kė Ekonominių studijų draugi
joje, buvo renkamas jos valdybos 
vicepirmininku; be to, aktyviai 
reiškėsi, svarstant ekonomines 
problemas „Naujosios Romu
vos" bičiulių klube. Jis paruošė 
ir išleido atskirais leidiniais 
nemaža metodinės literatūros iš 
ginklavimosi, balistikos sričių, 
daug straipsnių šia tematika, o 
taip pat iš matematikos ir vady
bos srities žurnaluose „Kar
das",,,Mūsų žinynas", „Tautos 
ūkis", „Naujoji Romuva", 
Lietuviškoje Enciklopedijoje, 
italų ir prancūzų žurnaluose. 
Taigi, Pr. Lesauskio kūrybinis 
palikimas pakankamai tvirtas. 

Aptardami pik. dr. Pr. Lesaus
kio gyvenimą ir veiklą, turime 
prisiminti ir jo žmogiškąsias 
savybes, kurios, kaip liudija 
amžininkai, buvę bendradarbiai 
ir pažįstami, buvo tikrai vertos 
dėmesio. Tai visų pirma dideli 
gabumai ir platus akiratis, eru
dicija, nusimanymas daugelyje 
mokslo sričių. Atskirai pažymė
tini gabumai kalboms: jis gerai 
mokėjo ne tik anglų, vokiečių, 
lenkų, rusų, bet ir italų, švedų, 
ispanų, portugalų, norvegų, 
olandų, latvių, lotynų kalbą. 
Tas jam labai padėjo karinėje 
veikloje, gausiose komandiruo
tėse, derybose su užsieniečiais ir 
moksliniame darbe. 

Taip pat daug kas ir šiandien 
prisimena neįveikiamą Pr. Le
sauskio logiką — sugebėjimą 
taip gerai pagrįsti savo spren
dimus ar poziciją, kad prieš-
tarauti buvę beprasmiška. Šis: 
asmenybės bruožas, žinoma, ne
buvo atsitiktinis — jis rėmėsi! 
erudicija, nusimanymu dauge-! 
lyje gyvenimo ir mokslo sričių, 
o taip pat santūrumu ir taktu..-
Savo ruožtu didžiulis Pr. Le
sauskio autoritetas bendradar
bių ir pažįstamų tarpe buvo 
paremtas tiek sugebėjimu gerai{ 

DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

Mūrininkai Frans Polųjauskij (kairėje) ir Janas Dudmas glaudžia akmenį prie akmens. Iš po 
jų rankvj vėl auga Medininkų pilies bokštas 

Nuotr. Vytauto Daraskevičiaus 

1996 M. APPLE KURSAI 
LIETUVOJE 

Šią vasarą APPLE pirmą 
kartą „nuriedėjo" į istoriniai 
didingus ir gamta turtingus 
Trakus. Dvi savaites kiekvieną 
rytą eidavome Galvės ežero pa
krante į Vytauto Didžiojo vidu
riniąja mokyklą, kuriai vado-

pagrįsti savo nuomonę, elgesio 
kultūra, tiek ir mokėjimu gerai 
organizuoti savo ir kitų darbą: 
neveltui jis buvo mokslinės va
dybos žinovas. 

Dar reikia pridurti, kad, ir 
labai daug dirbdamas, jis ne
buvo nuo gyvenimo atsitvėręs 
asketas — mėgo šachmatus, ge
rai šoko, vertino humorą — 
taigi, mokėjo ir dirbti, ir ilsėtis. 

Minėdami pik. dr. Pr. Lesaus
kio devyniasdešimtąsias gimi
mo metines, mes pagerbiame jo 
atminimą, nuopelnus Lietuvos 
respublikai — kariuomenei, 
mokslui, kultūrai. Tuo pačiu 
malonu pažymėti, kad ne vis
kas, ką jis nuveikė, šiandien yra 
jau tik istorijos faktai, tiesa, 
reikšmingi ir įdomūs. Jo moks
liniai darbai, idėjos vadybos 
srityje tebėra aktualios ir 
naudingos, nepaisant, kad 
parašytos prieš daugiau kaip 50 
metų. Jos tampa visiems priei
namos — „Minties" leidykla 
Vilniuje 1990 metų pabaigoje 
išleidžia rinkinį „Vadyba Lietu
voje 1918-1940 m.", kuriame 
greta pasaulinio garso moksli
ninko inž. Vyt. Graičiūno dar
bo, greta dr. Pr. V. Raulinaičio, 
prof. J. Šimkaus, ekonomisto 
A. Baliūno, diplomato A. Simu
čio ir kitų prieškarinių autorių 
rašinių bus patalpinti ir beveik 
visi Pr. Lesauskio straipsniai, jo 
nebaigtas kapitalinis veikalas 
„Administracijos organizacijos 
paskaitos". Taip istorija su
sisiekia su nūdiena, tėvų ir 
senelių darbo rezultatai padeda 
mums dirbti ir gyventi, spręsti 
dabarties problemas. 

vauja direktorė Elvyra Janu
šauskienė. Mokykla erdvi, gra
žiai prižiūrėta, pakopus laiptais 
mus pasitikdavo didžiulė 
Vytauto Didžiojo freska, 
maždaug 12 pėdų aukščio. Paju
tome, kad atvykome į Vytauto 
Didžiojo žemę. 

Visuose Lietuvos miestuose 
yra labai daug pradinių skyrių 
mokytojų, norinčių patekti į AP
PLE kursus, tačiau dėl esamų 
sąlygų buvo priimta tik apie 30 
proc. pageidavusių. Pradinių 
skyrių mokytojų seminarai 
vyko Molėtuose, Kaune ir Tra
kuose. 

Šią vasarą turėjau progos 
susipažinti su lietuvėmis moky
tojomis, dirbančiomis lietuvių 
mokyklose užsienyje: Lenkijoje, 
Latvijoje ir Rusijoje. įdomu, kad 
Maskvoje rusai stato naują 
mokyklą lietuviams ir nesikiša 
į mokyklos organizavimo dar
bus. Latvijoje lietuvių kalba yra 
dėstoma kaip svetimoji kalba, 
visi kiti dalykai mokomi latvių 
kalba. 

Suvalkų trikampyje lenkai 
kelia įvairius reikalavimus 
lietuviams, jie nustato darbo 
planą, trukdo vadovėlių spaus
dinimui. Jau ketveri metai, kai 
yra laukiama naujų vadovėlių. 
Visos mokytojos labai jaunos ir 
energingos. 

Turėjome progos iš Trakų 
nuvažiuoti į Dieveniškes, 
vadinamas „apendicitu", prie 
Baltarusijos sienos. Ten vienoje 
didelėje mokykloje telpa lietu
vių, rusų ir lenkų mokyklos. 
Apylinkės gyventojai yra buvę 
lietuviai, bet sulenkėjo ir vaikus 
lenkiškai mokė. Čia dirba labai 
energingos mokytojos su narsia 
vedėja priekyje. Per paskutinius 
ketverius metus jos pritraukė 
daug šeimų, kurios susigrąžino 
lietuvių kalbą. Dabar jų ketvir
tokai perkelti į penktą skyrių, 
bet miesto švietimo skyrius, ku

riame yra daugumas lenkų, 
jiems neleidžia atidaryti penk
to skyriaus, sakydami, jog 
vaikai turi eiti į lenkų arba ru
sų mokyklą. 

Mokyklos vedėja parašė 
laišką prezidentui Algirdui Bra
zauskui, bet atsakymo dar ne
gavo, o mokslas turi jau greit 
prasidėti. Galima būtų užsienio 
lietuviams reaguoti į šią pro
blemą, pirma — kreiptis j 
vyriausybę, antra — nusiųsti 
paramos ir medžiagos, kad 
užtikrinti tęstinumą. 

Kauno rajone aš suorgani
zavau vienos savaitės kursus 
apylinkių mokytojoms, kuriuos 
baigė 50 rajono mokytojų. Iš 
Kauno miesto buvo tik du, kiti 
buvo iš Garliavos, Raudon
dvario, Noreikiškių, Rokų, Gi
rininkų, Batniavos, Sitkūnų ir 
Akuotos kaimų. Mokytojos 
kiekvieną dieną grįždavo į 
namus ir į savo sodus, galėjo vir
ti uogienes, tvarkytis ūkyje. 

Kaune buvo išbandytas nau
jas kursų modelis, kuris būtų pi
giausias ir praktiškiausias kai 
kuriais atvejais. Dieveniškių 
mokyklos vedėja skundėsi, kad 
nei viena iš jos mokytojų nenu
vyko į Trakus, į APPLE semina
rus, tik ji viena, jos negalėjo 
palikti savo kiaulyčių, vištyčių 
ir sodų... Tai labai rimta 
priežastis, tad, tokiu atveju, AP
PLE mini-kursai gali būti siun
čiami pas juos. 

Trakų dviejų savaičių kursai 
Švietimo ministerijai nieko ne
kainavo, kursus finansavo Tau
tos Fondas iš New Yorko. Tai 
buvo geriausiai investuoti 
20,000 dol. į dar kuriamos 
demokratiškos Lietuvos ateitį. 

Aš labai raginčiau, kad ir 
ateityje Amerikos lietuvių fon
dai finansuotų bent vieną AP
PLE dviejų savaičių sesiją. Tra
kuose buvo labai geros sąlygos 
dirbti ir jautėmės patogiai, nes 
nebuvo apsunkinamas vietinis 
Švietimo skyrius. Prieš išsiski
riant Vilniuje, padėkojau 

amerikiečiams kolegoms Cle-
velando visuomenės vardu, nes 
buvau paklausta: „Ar mūsų 
visuomenė pakankamai padė
koja amerikiečiams, kurie vyks
ta ten dirbti"?. Diakonas Ar-
thur Manzione iš New Jersey at
sakė: „It was our pleasure!" 

Irena Gedris-Giedraitienė 

DIDŽIAUSIA 
INVESTUOTOJA -

VOKIETIJA 

Sta t i s t ikos departamento 
generalinio direktoriaus Kęs
tučio Zaborsko teigimu liepos 22 
d. į Lietuvą yra investuota be
veik 400 mln. dolerių, o didžiau
sia investuotoja — Vokietija. 

Iki šiol ji yra įsteigusi 181 
bendrą su Lietuvos kapitalu ar
ba savo kapitalo įmonę. Vokie
tijos tiesioginės investicijos 
1996 m. sausio 1 d. duomenimis 
siekia daugiau kaip 273,4 mln. 
litų arba vidutiniškai 1,5 mln. 
litų į vieną įmonę. 

Statistikos departamento va
dovas, komentuodamas atlikto 
tyrimo „Tiesioginės užsienio in
vesticijos Lietuvoje" rezultatus, 
„Respublikos" dienraščiui tei
gia, kad iki šiol skelbti Eko-

No One Offers You 
More of Eastera Europe! 
Over the past few years. LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe. vvith VVarsavv as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linkc: 
vvith LOT's transatlantic route. giving passenge-
from Nevv York, Nevvark and Chicago easy access 

to Riga, Tallinn, Moscovv. St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk andVILNIUS/LItr lUANlA. 

Take advantage of LOT's b w tarės, the luxurv of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com -
fort of the nevv International terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservations and ttcket sales at the ofti<« of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent. 

nomikos ministerijos duomenys, 
apie užsienio investicijas buvo 
netikslūs. Ministerija teikė 
skaičius iš įmonių steigimo do
kumentų, kuriuose nurodomas 
ne investuoto, o ketinamo inves
tuoti kapitalo dydis. 

Pasak K. Zaborsko, kažkada 
minėta, kad į Lietuvą jau inves
tuota apie pusė milijardo dole
rių. Pagal Statistikos depar
tamento tyrimą, naudojant 
tarptautinę OECD metodiką, 
investicijos Lietuvoje sudaro 1 
mlrd. 406 mln. litų. 

Antrą vietą pagal investicijas 
užima JAV — ji yra įsteigusi 71 
įmonę ir investavusi daugiau 
kaip 241,1 mln. litų arba vidu
tiniškai 3,39 mln. litų į vieną 
įmonę. D. Britanija investicijų 
lentelėje — trečioje vietoje. Ji 
įsteigė 42 įmones ir investavo 
beveik 161,6 mln. litų (vidu
tiniškai 3,8 mln. Lt į vieną įmo
nę). 

Po šių valstybių rikiuojasi 
Švedija, Rusija, Airija, Danija ir 
Suomija. 

• 1950 m. lapkričio 1 d. JAV 
išsprogdino pirmąją bandomąją 
vandenilio bombą Marshall sa
lose. 

Nevv York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388. 
Los Angeles: 213-434-5151. 

Montreal, PQ 514-844-2674. 
Toronto, Ont 416-236-4242. 

Toll-free: 800-223 0513. 

Pranešame, kad š.m. rugpjūčio mėn. 29 d. Vilniaus ligoninėje 
mirė mūsų mielas narys 

A.tA. 
ANICETAS RIMŠA 

Buvo palaidotas rugsėjo 1 d. Kaune, šalia savo brolio. 
Ilsėkis ramybėje svetingoje tėviškės žemelėje. 

Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Čikagos skyr. valdyba 

Fraternita8 Lithuanica korporacijos broliui 

A.tA. 
VYTAUTUI TAURUI • -

mirus, sūnus dr. ARVYDĄ ir dr. ŠARŪNĄ bei jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Fraternitiečiai: 
Algirdas ir Genovaitė Maciūnai 
Rimas ir Janina Vienužiai 
Pranas ir Valentina Mažeikai 

A.tA. 
DR. VYTAUTUI TAURUI 

iškeliavus į Amžinybe, sūnų dr. ARVYDĄ ir jo žmoną 
DALIĄ, jų šeimą ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Zuzana Juškevičienė 
Jūratė, Jonas, Renata ir Jonas Variakojai 

A.tA. 
DR. VYTAUTUI TAURUI 

staiga mirus, sūnums ARVYDUI ir ŠARŪNUI su šei
momis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Žibutė ir Povilas Knepper 
Jolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 

Visų pažįstamam, didžiai gerbiamam 

A.tA. 
Dr. VYTAUTUI TAURUI 

mirus, jo sūnums dr. ARVYDUI, dr. ŠARŪNUI su 
šeimomis, jo sesutei ONUTEI ir visiem9 giminėms bei 
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
visi liūdime. 

Julija Antanaitienė 
Emilija ir Liudas Andrijauskai 
Valerija ir Ipolitas Jokšai 
Juozas Gruzdąs 
Stefanija ir Kasparas Radvilai 
Dr. Genovaitė Stapulionienė 
Valerija Šukienė 

Miami Beach, FL 



6 DRAUGAS, 

ČIKAGOJE IR 
Dėmesio! Dėmesio! Gera 

naujiena! Birutė Pūkelevičiū-
tė jau atskrido į mūsų puse, ap
silankė „Draugo" redakcijoje 
(lydima Gedimino Biskio) ir 
laukia šeštadienio — rugsėjo 21 
d. — vakaro, kai Pasaulio lietu
vių centre galės susitikti su 
seniau pažįstamais čikagiečiais 
bei priemiesčių lietuviais, o taip 
pat susipažinti su tais, kurių 
anksčiau nepažino. Literatūros 
vakarą su rašytoja, poete, akto
re ir dailiojo lietuviško žodžio 
meistre Birute ruošia ir visuo
menę kviečia PLC renginių ko
mitetas, vadovaujamas Bronės 
Nainienės. 

Dr. Albina Prunskienė, ne
galėdama dalyvauti metiniame 
„Draugo" pokylyje, vis tiek at
siuntė 35 dol. auką už bilietą. 
Labai dėkui. 

Ši sekmadieni Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je 10:30 vai. r. šv. Mišios bus 
labai iškilmingos, ne vien dėl to, 
kad atvyksta vysk. Paulius Bal
takis, OFM, bet jose bus įteikti 
šv. Tėvo žymenys: Šv. Silvestro 
riterio titulas ir medalis dr. Pet
rui Kisieliui, o „Pro Ecclesia et 
Pontificae" medalis — Marijai 
Remienei. Tai labai retas atve
jis lietuvių visuomenėje, todėl 
verta, kad bažnyčia būtų sausa
kimšai pripildyta, ypač žmonių, 
kurie kartu dirba lietuviškoje 
veikloje su šiais mūsų darbų 
„varikliais" — dr. P. Kisielium 
ir M. Remiene. Kadangi po iš
kilmių nebus daroma jokio po
būvio ar susitikimo su apdova
notaisiais, visi kviečiame į 
„Draugo" metinį pokylį 4 vai. 
p.p. Martiniųue salėje — ten bus 
galima susitikti ir Mariją Re
miene, ir dr. Petrą Kisielių, juos 
pasveikinti ir pasidžiaugti. 

x Kviečiame visą jaunimą 
prisidėti prie „TURKEY 
DANCE" ruošos. Susirinkimas 
įvyks š.m. rugsėjo 22 d. 12 v. 
p.p. Pasaulio Liet. centre, po
sėdžių kambaryje. 

(sk.) 
z Lietuvos partizanų glo

bos fondo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams: $500 pasky
rė Charlie Šopys, kuriuos suau
kojo jo giminės ir draugai atmi
nimui a.a. Kazio Šopio; $350 
William Unakis per kelis įmo-
kėjimus; $225 Aldona Griškie-
nė per kelis įmokėjimus; $200 
Eugenija Pakulis; $100 Myko
las Naujokaitis, Jonas Kava
liauskas. Jonas Juozapavičius; 
$50 Rev. Michael Kirkilas. 
Aukos yra labai reikalingos ir 
jas siųskite: L.P.G.F. Acct. 
663777, Standard Federal 
Bank, 4192 So. Archer Ave., 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x TRANSPAK įstaiga LE-

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šestd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
M36 S PaUski Rd . Chicago, IL 60629 
(h bl. > šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarime 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 7 7 6 - 8 7 0 0 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
įeStad 9 v.r ik; 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 Vi. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ..Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r —5 v.v. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarime 

is, 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

APYLINKĖSE 
Dar yra pavienių bilietų į 

„Draugo" metinį pokylį sekma
dienį, rugsėjo 22 d., 4 vai. p.p. 
Martiniąue salėje. Tai iš dalies 
gera žinia tiems, kurie skun
džiasi negalį sudaryti visą stalą 
į pokylį ir dėl to nežada dalyvau
ti. Dabar jau nėra pasiteisinimo: 
galite būti pasodinti malonioj 
kompanijoj ir be didelių pastan
gų, tik paskambinkite ar užei
kite į „Draugo" administraciją 
ir įsigykite bilietus. 

Lietuvos v y č i ų Vidurio 
Amerikos apygardos rudeninis 
susirinkimas vyks šeštadienį, 
rugsėjo 28 d., 12 vai., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je, po priešpiečių. Susirinkimo 
šeimininkai — 112 kuopos vy
čiai. Susirinkimo metu bus 
įteikti Vidurio Amerikos apy
gardos žymenys vyčių organiza
cijos nariams, kurie per metus 
pasižymėjo uolia viekla organi
zacijoje. Prašoma vietas prieš
piečiams rezervuoti kiek galima 
greičiau, paskambinant Julie 
Zakarka, tel. 70*425-5015. Visi 
Vyčių organizacijos nariai yra 
raginami dalyvauti šiame svar
biame susirinkime. 

z Kongresmano Diek Dur-
bin priėmimas bus penktadie
nį, rugsėjo 20 d., 7:30-9:30 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL. Visi kviečiami savo 
atsilankymu paremti Diek Dur-
bin kandidatūrą į JAV Senatą, 
padėkoti už jo nuolatinį rūpestį 
savo motinos kraštu, Lietuva, ir 
parodyti, kad lietuviai aktyviai 
reiškiasi ir yra svarbi JAV po
litinio gyvenimo dalis. Dėl infor
macijos skambinti: Jurgiui 
Lendraičiui, 708-388-2041 ar
ba Rimui Domanskui 708-246-
0049, 312-541-0151. 

(sk.) 

x Dr. Ina ir dr. Vytautas 
Užgiriai, Worcester, MA, remia 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
metinę paramą atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 

(sk.) 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x T R A N S P A K praneša: 

„Nuo liepos 1 d. pagal 
Vyriausybės nutarimą 25% 
brangsta šiltas vanduo, o nuo 
šildymo sezono tiek pat brangs
ta apšildymas". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 
x Dr. Leonidas ir Praurimė 

Ragai, Itasca. IL, globoja du 
našlaičius Lietuvoje. Pratęsda
mi globą kitiems metams, at
siuntė $300, Dėkojame! „Lie-

. tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 S t , Chica
go, IL 60629. 

(sk.) 
x Travel Center, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
52*0773. 

(sk) 
x LAS VEGAS NAKTIS 

Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. IL, įvyks penktadienį. 
rugsėjo 27 d. nuo 7:00 
v.v.—12:00 v.v. ir šeštadienį, 
rugsėjo 28 d. nuo 6:00 v.v. — 
12:00 v.v. įėjimas $3.00: įlei
džiami tik virš 21 m. amžiaus. 
Smagūs žaidimai, lietuviškas 
maistas, pajamos skiriamos 
PLC remontui. Informacijai 
skambinti: (708) 257-8787. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 
XXXIV KANADOS 

LIETUVIU DIENOS 

Kanados Lietuvių dienos ruo
šiamos spalio 11-13 d. Tai pa
starųjų metų didžiausias ir pla
čiausiai lietuvišką visuomenę 
apimantis renginys. Numatoma 
įdomi programa, atspindinti 
lietuvių tautinę bei kultūrinę 
veiklą, skirtą tiek jaunimui, 
tiek ir vyresniesiems. 

Penktadienį, spalio 11 d., 7 
vai. vak. vyks literatūros va
karas Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje, 1011 College Str. 
Šio vakaro metu bus prisimena
ma didžioji netektis lietuvių 
rašytojų ir poetų pasaulyje — 
a.a. poetas Henrikas Nagys. 
Apie jį kalbės Ramūnė Sakalai 
tė-Jonaitienė ir buvęs montrea-
lietis Vincas Piečaitis. Bus dek
lamuojami H. Nagio eilėraščiai. 

Didžiausią šio vakaro progra
mos dalį paruošė Elena Daugu-
vietytė-Kudabienė. Tai Hamil
tono „Aukuro" montažas — 
„Lietuvos istorijos praeities ai
dai", kuriame bus šių veikalų 
ištraukos: „Svajonių šalis". An
tanas Rūkas; „Kęstutis pas kry
žiuočius", Maironis; „Vincas 
Kudirka", Kazys Inčiūra; „Min
daugas", Justinas Marcinkevi
čius; „Gulbės giesmė", Jonas 
Grinius; „Peilio ašmenys", 
Jurgis Jankus; „Paslaptingoje 
zonoje", St. Laucius. Girdėsime 
ir poeziją — Vinco Mykolaičio 
Putino, Bernardo Brazdžionio, 
Jono Aisčio, Henriko Radausko 
ir kitų. 

Rašytojas Antanas Šileika 
skaitys savo naujo romano iš
traukos vertimą (romanas para
šytas angliškai). A. Šileika yra 
gimęs ir augęs Toronte, yra ang
lų kalbos mokytojas, rašytojas, 
eseistas. Jo straipsniai dažnai 
pasirodo „The Toronto Star", 
„The Globė and Mail", 
„Reader's Digest" puslapiuose. 
Jis taip pat yra vadovavęs įvai
rioms CBC radijo programoms, 
recenzavęs daug knygų spaudai. 
1995 m. jo romanas „Dinner at 
the End of the World", išleistas 
Mosaic Press, susilaukė teigia
mų įvertinimų vietinėje spaudo
je. Ateinančių metų pavasarį iš
eis naujas romanas „Buying on 
Time", iš kurio A. Šileika skai
tys ištraukas literatūros vakare. 

Kanados Lietuvių dienoms 
yra rezervuoti kambariai ir lai
komi iki spalio 1 d. Valhalla 
Inn. Adresas: 1 Valhalla Inn 
Rd., Toronto. Kreiptis į Raimon
dą Valatką, tel. (905) 844-6437 
po 6 vai. vak. (prašoma neskam
binti į viešbuti). 

Virginija Bruožytė-Muliolienė. 
LAUKIAMA IŠKILAUS 

KONCERTO DETROITE 

Lietuvos Dukterų draugijos 
skyrius Detroite š.m. spalio 13 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p., Die
vo Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre ruošia koncertą — pietus. 
Koncertuoti pakviestas Cleve-
lando Dievo Motinos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės ir 
solistė Virginija Bruožytė-Mu
liolienė. Detroito ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai kviečiami 
nepraleisti šios ypatingos progos 
pasigėrėti puikiu koncertu ir 
prie pietų stalo pabendrauti su 
senokai bematytais draugais. 
Visi laukiami. 

STT 
DRAUGAI 

Linksma žaisti mums kartu: 
Kur tik aš, tenai ir tu. 
Kas tiek džiaugsmo mums 

atneš! 
Kur tik tu, tenai ir aš! 

Po kiemelį tu sukies, 
Ir dainuoji, ir juokies. 
Kas tiek džiaugsmo mums 

atneš! 
Kur tik tu, tenai ir aš! 

Opa opa, o čia čia — 
Sviedinukas mums jau čia! 
Kas tiek džiaugsmo mums 

atneš! 
Kur tik tu, tenai ir aš! 

Į mokyklą aš skubu. 
Vis ne vienas — vis abu. 
Visada abu kartu: 
Kur tik aš, tenai ir tu! 

Leonardas Žitkevičius 

M A N O ŠEIMA 

Šeima — tai mūsų artimieji, 
brangiausieji žmonės. Mano 
brangiausių yra penketas: 
mama, tėtis ir trys broliai. Juos 
visus aš labai myliu. Mano 
mama yra ne tik labai gera mo
tina, bet ir geriausia mano 
draugė. Ji labai gera, už
jaučianti, mokanti paguosti. Be 
galo darbšti, rūpestinga. 

Tėtis sugeba gražiai bendrauti 
su žmonėmis ir labai mėgsta 
dirbti žemės ūkio darbus. 

Broliui Antanui devyniolika 
metų. Jis, kaip ir tėtis, yra la
bai draugiškas ir turi daug 
draugų. Jis mokosi Žemės ūkio 
mokykloje, o vakarais su drau
gu taiso automobilius. Jis man 
ne tik geras brolis, bet ir puikus 
draugas. 

Jauniausiej i broliukai — 
Romas ir Tomas, yra devynerių 
metų dvynukai. Nors „peš
tukai" ir „ožiukai", bet vienas 
be kito negali gyventi. Jie 
geriausi draugai. Tokios meilės 
ir supratimo tarp brolių reikė
tų gerai paieškoti. 

Aš Edita, esu šešiolikos metų 
amžiaus. Mokausi Tauragės 
Žemės ūkio mokykloje. Ją bai
gusi, būsiu namų ūkio ekonomė. 
Po pamokų lankau Sporto 
mokyklos lengvosios atletikos 
sekciją. Labai mėgstu skaityti 
knygas ir sportuoti. Lietuvos 
sporto mokyklų šventėje už
ėmiau, savo amžiaus grupėje, 
ketvirtą vietą šuolyje į tolį. 
Nušokau 4.67 metro. Lietuvos 
Žemės ūkio mokyklų šventėje, 
sporto varžybų į tolį, gavau 
bronzos medalį ir pagerinau 
savo mokyklos rekordą 4.78 m. 
Taip pat gyniau savo mokyklos 
garbę 100 metrų bėgime 4 x 100 
ir kvadrato žaidime. 

Aš labai myliu savo krikšto 
dukrytę 5 mėnesių] amžiaus — 
Mildutę. Man labai patinka su 
ja žaisti, jai pasakoti pasakas, 
dainuoti dainele?. Štai ir visa 
mano šeimynėlė 

Labai norėčiau susirašinėti su 
bendraamžiais. Mano adresas: 
Edita Kleinaitė, Lelijų 3, Tau
ragė 5900, Lietuva (Lithuania). 
Sudiev! 

Edita Kleinaitė, Lietuva 

KITI APIE MUS 

Daugelis Becenbergerio aiški
nimų išlaikė ilgus laiko ban
dymus ir pateko į mūsų dienų 
kalbos veikalus. Dirbdamas Ge-
tingene, Becenbergeris lankėsi 
Rytų Prūsijos lietuvių gyve
namose vietose, o gyvendamas 
Karaliaučiuje rinko lietuvių 
kalbos tarmių medžiagą Klaipė
dos krašto ir Biržų, Papilės vie-

< 
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ŽVAIGŽDUTE 
i * " įsteigtas Lietučių Mokytojų- 8ąpmffos Chiomęos 
Urti: 3306 W. « h PUcc Chicago, 1L 60829 

Dainavimo mokytoja Dalia Gedvilienė vadovauja giesmėms praėjusių mokslo 
metų užbaigimo iv. Mišiose Jėzuitų koplyčioje. Čikagos lituanistinė mokykla 
naujuosius mokslo metus pradėjo rugsėjo 7 d. 

tovėse. 1882 m. išleido knyga 
„Lietuvių kalbos tyrinėjimai". 
Joje tilpo dainos (34 dainų melo
dijos), pasakos, mįslės, priežo
džiai, patarlės ir kt. Pasinaudo
jo ir Valančiaus „Palangos 
Juze". 

Be minėtos knygos Becenber-
geris paskelbė nemažai straips
nių „Lietuvių kalbos tarmių 
tyrinėjimai". Šie jo raštai papli
to plačiai pasaulyje. Pagal 
tarmes jis mėgino nustatyti 
senąsias lietuvių ir senovės 
prūsų genčių ribas. Lietuvius 
laikė tose srityse nuolatiniais 
gyventojais, o ne atvykusiais iš 
kitų Lietuvos sričių. 

Tyrinėjo Kuršių Neringoje lat
viškai kalbančius ir nurodė, kad 
yra didelė lietuvių kalbos įtaka. 
Karaliaučiuje atvirame ore 
buvo įsteigęs „Tėviškės 
muziejų". 

Becenbergeris ne tik dirbo su 
plunksna, bet ir su kastuvu. 
Užsiėmė archeologija. Kai 1921 
m. vyko kasinėjimai tarp Kre
tingos ir Palangos, lietuviai jį 
pasikvietė kaip specialistą ap
žiūrėti iškasenų. Jo paskaitų 
klausė ir lietuvis kalbininkas 
K. Būga. 1907 m. Vilniaus 
Lietuvių Mokslo draugija pa
skelbė Becenbergerį garbės na
riu. Kauno universitetas 1922 
m. kartu su Maironiu jį išrinko 
savo garbės profesoriumi. Kaip 
matote, vokietis A. Becenber
geris ilgas savo gyvenimo valan
das pašventė mūsų senajai ir 
gražiajai kalbai. 

RAGANĖLES 

Raganėlės sapnas, 
Raganėlės žaidžia, 
Kyla pilkas rūkas, 
Auga, išsiskleidžia. 

Raganėlės krykščia, 
Raganėlės šoka — 
Plaukai išsidraikę, 
Pelkėj pilna juoko. 

Vakaras nurimęs 
Žemę miegu kloja, 
Raganų užkimęs 
Juokas raižo tolį 

Danutė Lipciūtė-Augienė 

NEMUNAS 
(Padavimas) 

(Tęsinys) 
Prasiskleidė balkšvi debe

sėliai, ir šviesus Visagalio Dievo 
veidas palaimino galiūną 
Nemuną. Ar tai buvo Perkūnas, 
ar kuris kitas dievas — jis 
nesuprato, bet pradžiugo. 
Padėkojo Dievui ir su nepapras
tu pasiryžimu puolė Nemunas į 
darbą: dieną ir naktį nešė akme
nis ir statė pilį. Kai saulutė mo-

KAI AŠ UŽAUGSIU 

Kai užaugsiu, norėsiu būti: 
kirpėja, pardavėja, gydytoja, 
auklė, vedėja, šeimininkė. 

Noriu būti: artistė, daini
ninkė, šokių mokytoja, dailės 
mokytoja ir fizikos mokytoja. 

Dar noriu būti: skautų moky
toja, dantistė, akrobatė, poli
cininkė, darželio auklėtoja, 
šokėja. 

PAGALBA BENAMIAMS 

Mūsų miestelyje, Clarendon 
Hilis, veikia P.A.D.S vienoje 
bažnyčioje. Penktadienio vaka
rais benamiai žmonės atvyksta 
į šią bažnyčią, dažnai traukiniu 
atvažiuoja. Ten geraširdžiai 
žmonės paruošia benamiams 
lovas, karštą vakarienę ir pus
ryčius. Mūsų šeima žada 
prisidėti. Mes pagaminsim ska
naus maisto. 

Petras Varnelis, 6 sk. 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinys 

MANO KAMBARYS 

Mano kambarys yra mažas, 
bet jis jaukus. Jame yra trys 
dideli langai. Kai ai atsikeliu, 
yra labai šviesu. Kambaryje yra 
didelis raudonas kilimas ant 
grindų. Stovi medinis stalas su 
keturiais giliais stalčiais. Ten 
sudėtos visos mano svarbios 
knygos. Lovoje yra minkšta 
šilta patalynė, tarp kurių ir 
pūkinė pagalvė. Man labai 
patinka mano gražus kambarys. 

Deana Juikytė, 6 sk. 
Lemonto Maironio lit. mokinys 

('95 Mes dar gyvi). 

Šokėja naininink* 

Noriu būti: fotografė, bib
liotekininkė, šunų veterinorė, 
paveikslų tapytoja, gailestingoji 
sesuo, anglų kalbos mokytoja. 

Rasa Miliūnaitė, 
Čikagos lit. m-los mokinė 

P a r d a v ė j a 

čiutė trisdešimtą kartajam „la
bą rytą", tarė, Nemunas galiū
nas ją pasveikino jau ii pilies 
bokšto. Rinkosi žmonės apie tą 
pilį ir stebėjosi jos valdovu, o 
Nemunas juos stiprino ir 
ramino: 

— Statykite sodybas, gyvensi
te ramiai! Ai jums padėsiu, ir 
jūsų niekas nenuskriaus, nes 
tvirti mano raumenys ir meilės 
pilna širdis jums ir tai žemei! 

Ir statėsi žmonės sodybas, 
augo kaimai, o jų gyventojai 
buvo laimingi. Ant kalnų atsi
rado šventovės. Vaidilutės sau
gojo šventąją ugnį, kriviai 
maldas dievams kūrė, dainiai 
kanklėmis garbino Gintaro sali. 
Baltuos karalienė Jūra jiems 
gintarą dovanojo, girios juos 
rengė ir maitino. Laiminga 
buvo Gintaro šalis. 

Bet vieną kartą užpuolė sali 
baisūs žmonės, geležimi ir šar
vais apsidangstę. Jie, it pabai
sos gąsdino nekaltus žmones. 
Nemunas valdovas priglaudė 
moteris ir vaikus pilyje, o pats 
su būriu vyrų puolė priešą. Ne
turėjo jie nei šarvų, nei gerų 
ginklų, tačiau taip narsiai ko
vėsi ir taikliai leido medines 
strėles, kad priešas išsigandęs 
vyrų milžinų, o ypač jo narsaus 
valdovo, pabėgo. Ir vėl ramybė 
ir džiaugsmas apgaubė Gintaro 
šąli, o žmonės dar labiau pamilo 
valdovą Nemuną, kuris norėjo 
net gyvybę paaukoti, juos be
gindamas. 

Nemunas labai mylėjo savo 
sali bei jos žmones ir galvojo 
amžinai čia gyventi, tą šalelę ir 
gyventojus nuo priešų apginti, 
laimę jiems atnešti. Praėjo 
metai, apmiršo visi žiaurųjį 
priešą ir laimingai gyveno. 
V. FranUenė-Vartkevičienė 

(Bus daugiau) 

PAGALVOKITE 
ATSAKYMAI 

1. Nuo 1980 metų Lietuvoje 
aukščiausias statinys yra TV 
bokštas Vilniuje. Jo aukštis 
326,5 metrų. Šio bokšto apačios 
skersmuo yra 15 m, o viršaus 
skersmuo 8 m. (Paminklų 
Sąvadas 1-38, Vilnius, 1988). 2. 
Vilniaus TV bokštas yra aukš
tesnis už Paryžiaus Eifelio bokš
tą, kuris yra 300 m arba 84 pėdų 
aukščio. 3. Kuri Europos 
bažnyčia pirmoji ėmė naudoti 
varpą, tikrų žinių nėra, bet yra 
žinoma, jog Nolos mieste vys
kupas Povilas varpą pradėjo 
naudoti nuo 400 metų po Kr. 
Nolos miestas yra maždaug 20 
mylių į rytus nuo Neapolio, 
Italijoje. („Mūsų sparnai" Nr. 64 
51-53 psl., Chicago, 1989). 4. 
1922 metais minint Vasario 16, 
pirmasis paskambinti Laisvės 
varpą turėjo garbės biržieti* 
Petras Vileišis (1851-1926). S. 
Carrillon varpas yra neju
dinamas, nesupamas. Jis skam
ba, jį mušant iš vidaus arba iš 
išores. Chiming varpas yra 
supamas. Jis šerdimi yra 
mušamas tik iš vidaus. 

PAGALVOKITE 

1. Kuris Europos aristokratas1 

(didikas, turtuolis) turėjo dau-s 
giausia „tabakinių" (dėžučių 
kuriose laikomos cigaretės)? į 
Kaip toli nuo Širvintų miestą?-) 
yra upė Širvinta? S. Korio 
amžiaus buvo augustfyonas 
dr. Martynas Liuteris, kai Jis 
prie bažnyčios durų prikalė 
savo 96 tesės? 4. Kuri yra žo
džio „religija" kilmė? 6. 1495 
metais žydai buvo išvaryti ii 
Lietuvos. Po kiek metų jiems 
buvo leista Lietuvon grįžti? 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 


