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NATO karo vadas 
garantuoja saugumo 

konsultacijas Lietuvai 

JAV generolas Wesley Clark. 

Vilnius-Vašingtonas lie
pos 28 d. (AP-Reuters-BNS) — 
NATO pajėgų Europoje vadas 
JAV generolas Wesley Clark 
teigia, kad Lietuva turi teisę 
konsultuotis su NATO narė
mis „bet kuriuo metu, iškilus 
saugumo problemai". „Tačiau 
bet'kokius karinius veiksmus 
konkrečioje situacijoje nule
mia tik visų sąjungos narių 
politinis sprendimas", pabrėžė 
jis. 

Taip karininkas atsakė į 
Lietuvos televizijos laidos 
„Spaudos klubas" vedėjo klau
simą, ar Lietuva galėtų grės
mės atveju tikėtis pagalbos, 
kokios sulaukė Kosovo alba
nai. „Mūsų tikslas yra iš
laikyti visų Europos tautų 
pastovumą ir saugumą", sakė 
W. Clark. 

NATO generolas atsisakė 
svarstyti „hipotetini karinį 
scenarijų" ir įvertinti, ar iš 
tiesų Baltijos valstybės del 
savo geopolitinės padėties ka
riniu požiūriu yrax neapgi
namos. „Diskutuodami apie 
NATO plėtimą, mes nesvar
stome karinių kriterijų — vie
toj to mes visada kalbame 
apie kandidačių demokratiš
kumą, karines reformas ir 
pastangas prisidėti prie ben
dro saugumo", pabrėžė W. 
Clark. 

„Su Rusija mums reikia 
dirbti labai pragmatiškai". 
teigė generolas, atsakydamas 
į klausimą, ar NATO nesibai
mina, kad Rusijos kariuomenė 
galėtų kitame regione pakar
toti išsilaipinimą, įvykdytą 
Prištinoje, pasibaigus NATO 
karinei operacijai. W. Clark 
pabrėžė, kad Rusija yra svar
bus Europos ir euroatlantinio 
saugumo faktorius, ir džiau
gėsi, kad praėjusią savaitę 
vėl buvo atnaujinta bendros 
NATO ir Rusijos tarybos veik
la, kuri buvo nutrūkusi per 
NATO karinę operaciją buvu
sioje Jugoslavijoje. 

Generolas pirma laiko 
neteks tarnybos 

JAV generolui Wesley Clark 
nurodyta pasitraukti iš posto 
kitais metais dviem mėnesiais 
pirma laiko. Apie šį spren
dimą vyriausiąjį sąjungininkų 
pajėgų Europai vadą \V. 
Clark, atvykusį į Vilnių, tele
fonu informavo JAV Jungtinio 
štabų vadų komiteto pirminin
kas generolas Henry Shelton. 

Anksčiau planuota, kad W. 
Clark poste dirbs iki kitų 
metų liepos, tačiau dabar JAV 
prezidento Bill Clinton admi
nistracija nusprendė, kad ge
gužę jį turi pakeisti dabartinis 
Jungtinio štabų vadų komi
teto pirmininko pavaduotojas, 
oro pajėgų generolas Joseph 
Ralston. 

Apie H. Shelton skambutį, 
kuriam pritarė JAV gynybos 
sekretorius William Cohen, 
trečiadienį rašo ir „The Wash-
ington Post". W. Cohen laik
raščiui telefonu iš Japonijos 
sakė, kad su Baltaisiais rū
mais tariamasi dėl galimybės 
pasiūlyti W. Clark ambasado
riaus postą. 

Pats W. Clark teigia, kad 
sprendimas jį pirma laiko 
atšaukti iš pareigų yra 
įprastinė kadencijos pabaiga. 
„Kai kareivio kelionė baigta, 
ji yra baigta. Aš labai laimin
gas, vilkėdamas uniformą. Aš 
myliu savo darbą", sakė gene
rolas žurnalistams po susiti
kimo su prezidentą Valdu 
Adamkumi. 

W. Clark žurnalistams sakė, 
kad Lietuvai būtina tęsti pra
dėtus darbus. 

Prezidentas V. Adamkus tei
gė gavęs užtikrinimą, ' kad 
NATO karinė vadovybė bus 
pasiruošusi įtraukti Lietuvą į 
sąjungą, kai tik bus priimtas 
politinis sprendimas dėl Lietu
vos narystės. Jo Lietuva tikisi 
2002 metais. 

Lietuva nekreipia dėmesio 
Rusijos Dūmos „vanagus" 

Nuotr.: Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje vadovai liepos 28 diena Vilniuje daly
vavo išplėstiniame vyriausybes posėdyje ir įsiamžino Vjnausybės rūmuose su ministru pirmininku Rolandu 
Paksu bei ministrais. 'Elta: 

Premjeras: Ambasadoriams 
užsienyje reikia agresyvumo 

W. Clark išsiveža gerą 
įspūdį apie Lietuvos 

kariuomenę 
Baigdamas vizitą Lietuvoje, 

Karmėlavos oro uoste sureng
toje spaudos konferencijoje ge
nerolas tefgė, kad jo anksčiau 
gautos ataskaitos apie Lietu
vos kariuomenę pasitvirtino. 
„Kariuomenėje padaryti dideli 
darbai. Jūs savo pasiekimais 
galite didžiuotis", sakė W. 
Clark. 

Prieš tai jis apžiūrėjo Ruk
los mokomąjį pulką, susipa
žino su jo struktūra, stebėjo 
pratybas. 

Žurnalistams pasidomėjus, 
ką Lietuva dar turėtų nuveik
ti, kad ją greičiau priimtų į 
NATO, W. Clark sakė specia
lių patarimų neturįs, tačiau 
pasiūlė visuomenei pakeisti 
požiūrį i Lietuvos kariuomenę, 
kuri, anot jo. dabar kuria nau
jas tradicijas. 

Iš Kauno W. Clark išskrido 
į Ryga-

Vilnius, liepos-28 d. (BNS) 
— Lietuvos Užsienio reikalų ir 
Ūkio ministerijoms pavesta 
iki lapkričio 1 d. parengti 
konkretų planą, kaip pagerin
ti Lietuvos ekonominių siekių 
atstovavimą užsienyje, žymiai 
padidinti eksportą bei pri
traukti investicijas. 

Taip treciadient"nusprendė 
vyriausybė, posėdžiavusi kar
tu su Lietuvos diplomatinių 
atstovybių užsienyje vadovais. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus su ambasadoriu
mi Kanadoje Alfonsu Eidintu 
apsvarstė artėjantį jo vizitą 
šioje Šiaurės Amerikos vals
tybėje. Diplomatas sakė žur
nalistams, kad V. Adamkus 
Kanadoje bus spalio 24-27 d. 
Lietuvos prezidentas bus pir
masis iš Baltijos valstybių va
dovų, oficialiai apsilankęs Ka
nadoje. Spalio 28 dieną V. 
Adamkus vyks į Čikagą pas
veikinti ekonominio forumo 
dalyvių. Į Čikagą vyks ir gru
pė Lietuvos verslininkų. 

i BNS. 

Premjeras Rolandas Paksas 
diplomatams teigė, kad šian
dienine Lietuvos ūkio padėtis 
„įsakmiai verčia" suaktyvinti 
Lietuvos ekonominę užsienio 
politiką, o diplomatinis atsto
vavimas šioje srityje privalo 
tapti „aktyvus, netgi agresy
vus". Anot R. Pakso, „būtų 
idealu", jei fcieVvieną kartą, 
kai grįžta į Vilnių, kiekvienas 
ambasadorius galėtų pranešti 

apie naujas investicijas. Jis 
taip pat perspėjo, kad del ne
pakankamų biudžeto įplaukų 
dabar ypač „reikės taupumo". 

Diplomatų ir ministrų kabi
neto posėdis buvo uždaras. J jį 
taip pat buvo pakviestas Val
stybės saugumo departamento 
generalinis direktorius Mečys 
Laurinkus. 

Lietuvos ambasadų ir kon
sulinių atstovybių vadovai šią 
savaitę Vilniuje dalyvauja 
kasmetiniame susitikime. 

Vilnius, liepos 2a d. 'BNS 
— Lietuva patvirtins sienos 
sutartį su Rusija, nelaukda
ma, ko: tai padarys Rusijos 
Valstybes Dūma, teigia Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentavo Rusi
jos Valstybės Dūmos pirmi
ninko pavaduotojo Sergej 
Baburin pareiškimus. S. Ba-
burin, šią savaitę viešėdamas 
Karaliaučiuje, pareiškė dary
siąs „viską, kad ši sutartis 
nebūtų patvirtinta". 

Kairiųjų radikalų judėjimui 
„Narodovlastjė" ;„Liaudies val
džia") atstovaujantis S. Babu
rin teigė, kad „sutartį dėl sie
nų būtina susieti su bendra 
Lietuvos ir Rusijos santykių 
perspektyva. Sutarties nebu
vimas tampa teisine kliūtimi 
valstybės narystei NATO. 
Šalinti šią kliūtį ir taip atverti 
Lietuvai kelią į šį karinį bloką 
gali tik beprotis, kvailys ar 
išdavikas". 

Rusijos Valstybes Dūmos 
pirmininko pavaduotojas taip 
pat viešai abejojo Lietuvos te
ritoriniu vientisumu ir teigė. 
kad Klaipėda neturėtų pri
klausyti Lietuvai. 

Pasak V. Landsbergio, šis S. 

Baburin pareiškimas „yra 
tam tikra politinė kliše — ji 
pakartojama maždaug vieną 
kartą per metus, kartais ir 
dažniau". JBe abejo, Dūmoje 
yra praeities jėgų, kurios 
priešinsis sutarties ratifika
vimui", sakė V. Landsbergis. 
Pasak jo, jeigu sutartis bus 
teikiama tvirtinimui šios su
dėties Valstybės Dūmai, „tai 
bus ir patikrinimas, ar praei
ties jėgos, ar realistinės ir 
konstruktyvios ten gali imti 
viršų". 

V. Landsbergis nesiryžo spė
lioti, kokia bus naujos su
dėties Valstybės Dūma po 
gruodį numatytu Federalinio 
Susirinkimo rinkimų. „Galbūt 
demokratiškesnė, europietiš-
kesnė, o galbūt panaši", sakė 
V. Landsbergis. 

Pasak Seimo kanclerio Jur
gio Razmos, sienos sutarties 
su Rusija tvirtinimą planuoja
ma svarstyti viename pirmųjų 
Seimo rudens sesijos posėdžių. 
Rusijos ir Lietuvos sutartys 
dėl valstybės sienos ir povan
deninės žemyno dalies- Balti
jos jūroje bei ekonominės 
erdvės atskyrimo pasirašytos 
1997 m. spalį Maskvoje. Jas 
pasirašė prezidentai Algirdas 
Brazauskas ir Boris Jelcin. 

Iškelta dar viena baudžiamoji 
byla JAV lietuviui 

drininkavirao žudant civilius 

Taupydamas lėšas, Seimas 
atsisako „Kremliaus trejukių" 

Vilnius galėtų tarpininkauti 
įveikiant Baltarusijos krizę 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) būtų teisinga surengti demo-
— Lietuva neatsisakytų tarpi
ninkės vaidmens, sureguliuo
jant Baltarusijos tikrosios 
valdžios ir opozicijos prieš
priešą, tačiau to pirmiausia 
turėtų pageidauti Minskas, 
teigia Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentavo savo 
susitikimą su į Lietuvą pri
vačiai atvykusiu Baltarusijos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku Semion Šareckij. 1996 
m. Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka paleis
tojo, tačiau veikiančio parla
mento pirmininkas praėjusią 
savaitę atvyko į Lietuvą, 
iškilus grėsmei, kad jį gali 
suimti. 

V. Landsbergis teigė, kad 
Baltarusijos „realiosios val
džios" rr opozicijos priešprieša 
turi būti sprendžiama Balta
rusijoje. Tačiau jis įvardijo 
sąlygas, kuriomis esant, savo 
įnašu galėtų prisidėti ir Lietu
va, Pasak jo, jeigu būtų pa
geidavimų. Lietuva mielai pa
teiktų savo siūlymus ir pa
tarimus". Jo teigimu, „galbūt 

kratinius parlamentinius rin 
kimus". 

Seimo pirmininkas teigė, 
kad „labai svarbus situacijos 
elementas yra Rusijos vyriau
sybės atsakomybė". 

Pasak jo, Europos Taryba, 
Europos Sąjunga yra aiškiai 
apibrėžusios nuostatas dėl 
Baltarusijos valdžios ir žmo
gaus teisių padėties. „Dabar 
yra tokia padėtis, kurioje Ru
sija gali dar toliau nutolti nuo 
Europos, dar labiau požiūriai 
išsiskirti, arba gali būti daro
mos pastangos, kad pernelyg 
kraštutinai neišsiskirtų", sakė 
V. Landsbergis. 

Baltarusijos disidentui S. 
Šareckij Lietuvoje paskirta vy
riausybinė apsauga. V. Lands
bergis pranešė, jog antradieni 
oficialiu laišku paprašė vidaus 
reikalų ministro, kad būtų 
pasirūpinta svečio apsauga. 
„Svečias yra aukštas asmuo, 
mano partneris parlamento 
pirmininkas. Bet koks atsitik
tinis nesusipratimas ar atsi
tikimas su juo būtų sukelian
tis daug nesusipratimų, poli
tinių komplikacijų, visai ne-

Vilnius, liepos 28 d. (BNS). 
Seimo valdyba, taupydama lė
šas, nusprendė atsisakyti ne
pigiai kainuojančio nuo soviet
mečio likusio specialaus tele
foninio ryšio ir įsirengti mo
dernią telefonų stotelę. 

Kaip pranešė Seimo kancle
ris Jurgis Razma, Seimo val
dyba trečiadienį nutarė atsisa
kyti triženkliu telefonų, vadi
namųjų „Kremliaus trejukių", 
kurios kaip speciali ryšio prie
monė liko ir naudojama nuo 
sovietmečio. 

Minėtosios ..trejukės" vei
kia įprastomis „Lietuvos tele-
komo" komunikacijomis. Sei
mas turi 98 triženklius abo
nentus, ir už kiekvieną jų mo
ka 36 litus per mėnesį. Anot 
Seimo informacijos technolo
gijų skyriaus išvadų, atsisa
kius „trejukių', pavyktų su
taupyti daugiau kaip 42,000 
litų per metus. 

Siūloma vietoje triženklių 
telefonų įvest: vyriausybinio 
ryšio, vadinamuosius herbi
nius telefonu.- už kuriuos at
sakingas Vyriausybinis ryšių 
centras (VRC . Už tokių tele
fonu ryšį nereikia mokėti ko-

* Naujosios Zelandijos 
piliečiai i Lietuvą nuo šiol 
galės vykti be vizų. Vyriausy
be trečiadienj priėmė nutari
mą vienašališkai panaikinti 
vizų režimą šios pietinėje Ra
miojo vandenyno dalyje esan
čios valstybes gyventojams. 
Vizų režimo Lietuva netaiko 
beveik 50 pasaulio valstybių 
piliečiams. 'Eitai 

reikalingų gandų", sakė V. 
Landsbergis. 

VR ministro įsakymu, Bal
tarusijos AT pirmininkui pa
skirtas automobilis „ir visa de
rama apsauga". 

inerciniam ryšio paslaugų tie
kėjui, jų įvedimas nesudėtin
gas ir užtikrina pokalbių sau-
gumą.VRC finansuojamas iš 
biudžeto. 

Anot J. Razmos, Seimo val
dyba taip pat ragina „treju
kių" atsisakyti ir vyriausybę, 
nes tai leistų jai sutaupyti 
maždaug pusę milijono litų 
per metus. 

. Vilnius, Heoos 28 d. (BNS) 
— Trečiadienį Lietuvos Gene
ralinė prokuratūra iškėlė 
baudžiamąją bylą 77-erių 
metų Petrui Bernotavičiui, da
bar gyvenančiam JAV, dėl ci
vilių gyventojų nužudymo An
trojo pasaulinio karo metais. 

Kaip pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spau
dai, baudžiamoji byla iškelta, 
surinkus medžiagą dėl P. Ber-
notavičiaus veiklos nacistines 
Vokietijos okupacijos metais 
Lietuvoje II pasaulinio karo 
metu. Baudžiamoji byla iš
kelta pagal žymes nusikal
timų, numatytų Baudžiamojo 
kodekso straipsniuose del ben-

Latviai raginami nepolitizuoti 
Būtingės saugumo 

Vilnius, liepos 28 d. (BNS) 
— „Šiuos klausimus turi 
spręsti tik gamtosaugos eks
pertai, nesuteikiant tam poli
tinio atspalvio, kuris galėtų 

* „Užspeisti i kampą mur-
zininkai prakalbo apie te
rorą", rašo „Lietuvos aidas" 
(07.24). Lietuvių nacionalinės 
vienybės sąjunga (LNSVS), 
kartais vadinama Lietuvos fa
šistais, net 7 kartus nesėk
mingai mėgino registruotis 
Teisingumo ministerijoje. Pir
mą kartą „murzininkai" tikė
josi tapti legalia politine parti
ja, o nepavykus, norėjo legali
zuotis kaip visuomeninė orga
nizacija. Deja, nei Teisingumo 
ministerija, nei teismai 
LNSVS ieškinio nepatenkino. 
Paskutinė instancija, į kurią 
dar galima kreiptis — Aukš
čiausiasis teismas, daug vilčių 
nežada. Bet apie pogrindį 
LNSVS vadas M. Murza ne
galvoja. „Kaip ir Lietuva po 
pučo esame pripažinti de fac-
to: kaip visuomeninė organiza
cija, o ne kaip nusikaltėlių 
gauja. Jei mūsų nepripažins, 
veiklos statuso nekeisime. 
Niekada nesislėpėme ir nesi
slėpsime nuo žmonių. Būsime 
vieši ir matomi", sakė M. 
Murza. ,Elt-' 

temdyti dvišalius Lietuvos ir 
Latvijos santykius", trečiadie
nį sakė užsienio reikalų vice
ministras Vygaudas Ušackas. 

Jis komentavo įvykį Balti
jos jūroje, kai savaitės pra
džioje pastebėję savo teritori
joje naftos taršalų, Latvijos 
aplinkosaugininkai iš karto 
pareiškė, kad jie gali būti iš 
praėjusią savaitę pradėjusio 
veikti Būtingės naftos termi
nalo. Vėliau išaiškėjo, kad jū
rą greičiausiai užteršė Latvi
jos teritorijoje buvę laivai. 

Be to, praėjusią savaitę 
abiejose valstybėse garsiai nu
skambėjo drastiška kelių Lat
vijos žaliųjų akcija, kai jie. 
pažeidę valstybinę sieną, at
plaukė ir prisirakino prie Bū
tingės terminalo plūduro jūro
je. Lietuvos vertinimu, tai tik 
paliudijo, kad Latvija iš tiesų 
baiminasi galimos Būtingės 
konkurencijos latvių Ventspi
lio terminalui. 

V. l'šackas pabrėžė, kad 
Būtingės terminalo saugumą 
yra pripažinę kelios kompe
tentingos aplinkosaugos ins
titucijos, įskaitant Baltijos jū
ros valstybių tarybos Helsin
kio komitetą, kurio veikloje 
dalyvauja ir Lietuva, ir Latvi
ja 

gyventojus, taikių gyventojų 
žudymo, genocido. 

Anot atstovo spaudai, Ge
neralinė prokuratūra nustatė, 
kad P. Bernotavičius 1941 m. 
birželį pradėjo tarnauti oku
pacinės valdžios Kupiškio 
karo komendanto Werner Lo-
wer adjutantu. Surinkta me
džiaga rodo. būdamas adju
tantu, jis perduodavo Ku
piškio karo komendanto įsa
kymus ir nurodymus komen
dantui pavaldžiam ginkluo
tam būriui dėl civilių gyven
tojų, įskaitant žydus, suė
mimų, o vėjiau ir sušaudymų. 

Generalinė prokuratūra nu
statė, jog komendantui pa
valdžiam būriui tuo metu 
vadovavo .Antanas Gudelis, 
Del A. Gudelio veiklos Antrojo 
pasaulinio karo metais Gene
ralinė prokuratūra baudžia
mąją bylą iškėlė praėjusią sa
vaitę. 88-erių metų A. Gudelis 
gyvena Australijoje, ir Lietuva 
jau kreipėsi į tos valstybės 
valdžią, prašydama informaci
jos apie jį. 

Tirdama P. Bernotavičiaus 
nusikaltimus. Generalinė pro
kuratūra gavo liudininkų pa
rodymų, kad P. Bernotavi
čius asmeniškai yra priėmęs 
kelis sprendimus del civilių 
gyventojų nužudymo. 

Kaip pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spau
dai, prokuratūrai yra žinoma, 
kad JAV Teisingumo departa
mente atliekamas tyrimas, ar 
P. Bernotavičius. at%ykęs po 
II pasaulinio karo į JAV, ne
nuslėpė savo veiklos karo 
metu ir nepažeidė JAV migra
cinių įstatymų. 

KALENDORIUS" 
Liepos 29 d.: Šv. Morta. Lozo

riaus sesuo; Beatričė, Feliksas, 
Mantvydas. Mantvydė, Olavas. 

Liepos 30 d.: $v Petras auksa-
žodis; Abdonas. Bijūnas. Donatilė, 
Jovile, Nortautas. Radvile 1991 m. 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin pa
sirašė sutartį su Lietuva, kuria Ru
sija pripažino Lietuvos nepriklau
somybę 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1999 m. liepos 29 d., ketvirtadienis 

MINĖJIMAS ORO UOSTĖ, IŠ 
KURIO DARIUS IR GIRĖNAS 

PAKILO 
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Brooklyne. New Yorko di
džiausiame priemiestyje, ant 

to kranto yra Amerikoje 
pagarsėjęs Floyd Bennett 
Field oro uostas, iš kurio 
prieš 66 metus pakilo kapt. 
Steponas. Darius ir lakūnas 
Stasys Girėnas su savo „Li
tuanica". o po dvejų metų ir 
Feiiksas Vaitkus su ..Litua-
nica II'". 

Šiandien šis oro uostas jau 
veikia tik kaip pramoginis 
parkas su jame išstatytais res
tauruotais. Antrojo pasaulinio 
karo motu nauuotais, lėktu
vais ir su aviacijos muziejum. 
Karo metu jis buvo vienas 
pačių judriausių karinių oro 
uostų dėl geros geografines 
padėties ir jame esamų labai 
reikalingų ilgų. grįstų takų 
pakilti bei nusileisti lėktu
vams su dideliu krūviu ilgų 
distancijų skrydžiams. 

Floyd Bennett oro uostas 
ypač išgarsėjo šio šimtmečio 
trisdešimtmetyje dėl tuo metu iš-
jo atliktų didžiausių ir rekor
dinių skrydžių per Atlantą. 
Be Dariaus ir Girėno, tų patį 
mėnesį iš jo pakilo sėkmingam 
solo skrydžiui aplink pasaulį 
Wiley Post, to paties mėnesio 
pabaigoje jame nusileido italų 
oro maršalas Itaio Balbo su 24 
hidropianų flotile iš Italijos, 
ligų distancijų skrydžiams juo 
naudojosi ir dvi garsios mo
terys lakūnės — Beryl Mark-
ham ir Amelia Earhart . Iš jo 
taip pat buvo atlikti pirmieji 
skrydžiai be sustojimo iš New 
Yorko į Miami ir Los Angeles. 

JAV -Valstybiniu parku tar
nyba, dabar- administruojanti 
šį oro uosta, liepos 17 d. su
rengė to oro uosto aviacijos is
torijos diena, sutampančią su 
Dariaus ir Girėno žūties diena 
1933 metais Joje su įvairiais 
aviacijos eksponatais dalyvavo 
daug organizacijų. Per Lietu
vos generalinį konsulą dr. 
Petrą Anusą oficialiai jos pro
gramoje dalyvauti buvo pak
viesti ir lietuviai. 

Gen. konsulas talkon pasi
kvietė LB New Yorko apygar
dos valdybą, kuriai šiuo metu 
vadovauja Kęstutis Bileris. 
Eksponatams skirtoje jrietoje. 
ant 20 pėdų ilgio stalo buvo 
išdėstyti įvairūs leidiniai lie
tuvių ir anglų kalba apie 
Darių/Girėną, Vaitkų ir ,,Litu-
anicas". prieškariniai pašto 
ženklai su lakūnų ir lėktuvo 
vaizdais, ženkliukais, dabarti
niai Lietuvos 10 litų bankno
tai, priekinę sieną puošė la
kūnų portretai. Buvo rodoma 
ir vaizdajuostė, sudaryta iš se
nų kino juostelių. Joje vaiz
dais pasakojama, kaip Darius 
ir Girėnas rengėsi skrydžiui. 
dalyvavo renkant aukas šiam 
skrydžiui paremti. Vaizda
juostėje užfiksuota ir tai. kaip 

Soldino miške atrodė sudužusi 
..Lituanica". 

Oficialioji aviacijos dienos 
programa buvo pradėta 12 
vai. Parko vadovo John Gal-
lagher atidaromasis žodis gan 
vaizdžiai pristatė šio oro uosto 
istoriją ir ypatingą reikšmę ne 
tik JAV civilinei, bet ir karinei 
aviacijai. Primine ir lietuvių 
lakūnų įnašą į to uosto gyve
nimą. 

1 vai. popiet buvo skirta lie
tuviams paminėti Dariaus ir 
Girėno skrydžio 66-metį. I su
sirinkusius, kurių tarpe buvo 
apie pusšimtis lietuvių, svei
kinimo žodžiu prabilęs gene
ralinis konsulas P. Anusas 
pakvietė pagrindinę kalbą 
pasakyti Lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininką, šių eilu
čių autorių. Savo paskaitoje 
anglų kalba jis pirmiausia 
plačiai aptarė Darių ir Girėną, 
pasiruošimą skrydžiui, tragiš
ką žūtį Soldine ir laidotuves 
Kaune. Po to kalbėjo apie Fe
liksą Vaitkų ir jo nesėkmingą 
skrydį į Lietuvą, kai jis buvo 
priverstas dėl lėktuvo aple
dėjimo ir degalų stokos nusi
leisti Airijoje. Savo paskaitą 
užbaigė, primindamas, kad . 
kelionė vieną kartą buvo sėk
minga. Praėjus 60 metų nuo 
pirmojo skrydžio. 1993 m. lie
pos 17 d., niujorkiečio Edvino 
Veionskio valdoma, trečioji 
..Lituanica" vis dėlto pajėgė 
sėkmingai be sustojimo pa
siekti Kauną, žinoma, tik pa
kilusi iš kito, N*ew Yorko apy
linkėje esančio, oro uosto. 

Kun. Vytautui Volertui, Ma-
speth lietuvių Atsimainymo 
parapijos vikarui, sukalbėjus 
maldą už žuvusius ir mirusius 
lakūnus, generalinis konsulas 
uždarė minėjimą padėkos žo
džiu visiems dalyvavusiems. 
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Būrelis lietuvių prie savo stalo New Yorko aviacijos istorijo> šventėje Floyd Bennett oro uoste, iš kurio Danus 
su Girėnu prieš 66 metus pakilo transatlantiniam skrydžiui. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LENKIA KAIRĘ, LENKIA DEŠINĘ 

* Palangoje su la ikytas 
n e b l a i v u s Valstybės saugu-
mo departamento (VSD) pa
reigūnas Marus Rudokas, kai 
bandė nuo automobilio „Maz
da 626" nuimti apdailos ra tų 
diskus. Jų komplektas papras
tai kainuoja nuo 60 iki 100 li
tu. lBNSl 

Galima drąsiai sakyti, kad 
Čikagoje veikiantis Lietuvių 
Jaunimo centras tikrai yra vi
sų lietuvių centras. Pastarai
siais metais vis daugiau ir 
daugiau jame lankosi vėliau
siai į šį kraštą atvykę mūsų 
tautiečiai. Nežinia, kiek Čika
goje gyvena paskutiniu de
šimtmečiu atvykusių lietuvių, 
tačiau žinoma, kad lituanis
tinėse mokyklose (Jaunimo 
centre) mokosi naujai atvyku
sių vaikai. Yra ir mokytojau
jančių. Šie tautiečiai jaungiasi 
į Jaunimo centro repetuojan
čią lietuvių operą, teatrą ir kt. 
J ie rengia parodas Jaunimo 
centre veikiančioje Čiurlionio 
galerijoje. Jų talka aiškiai ma
toma Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. J ie dalyvauja 
Jaunimo centre rengiamuose 
koncertuose, spektakliuose, 
minėjimuose, pokyliuose ir t.t. 

Kas čia buvo pasakyta apie 
vadinamuosius trečios ateivių 

•.-. .i" kuria Suponas Darius ir Stasys Girėnas l<t:j:j metais per
skrido Atlantą, besiruošianti --krydfciui į Lietuvą Bt-nnet oro uoste 
Brooklvn. NewYort \ 

Uetuvos lakūnų Stepo Dariaus ir Stasio Girėno žūties vieta Šiandien. Paminklo, pastatyto 1939 m. autorius — 
Vytautas /<• itcaliūs-Laodaberpa (jau miręs). 

bangos ateivius, nebėra didelė 
naujiena. Tačiau nedaug kam 
yra žinoma apie neseniai atvy
kusiųjų lietuvių Jaunimo cen
tre kultyv uojamą , mažai kam 
žinomą, sporto šaką. 

Kas gi ta mažai žinoma 
sporto šaka? Nagi rankų lank
stymas, o gal tiksliau pasa
kius, rankos lenkimas. Ten
ka pasakyti, kad rankos lenki
mas nėra kažin koks naujas 
atradimas. Vyrai jau senais 
senais laikais bandydavo sa
vo jėgas rankos lenkimu. Tei
giama, kad amerikiečiai pasi
rūpino šios sporto šakos api
pavidalinimu ir jos išvedimu j 
tarptautinius vandenis. Dabar 
šis sportas išsiplėtė ir jau ži
nomas daugelyje pasaulio val
stybių. Praėjusių metų lapk
ričio 2-9 d. Kaire, Egipto sos
tinėje, surengtose pasaulio 
rankos lenkimo pirmenybėse 
dalyvavo 34 valstybių atsto
vai. Lietuva šiose pirmeny
bėse iškovojo šeštą komandi
nę vietą. 

Lietuviai tik pastarajame 
dešimtmetyje susidomėjo šia 
sporto šaka. Lietuvoje di
džiausio dėmesio susilaukė 
Šakiuose. Šuo atveju reikėtų 
išskirtinai pažymėti Pališkių 
daugiavaikę šeimą (viena duk
tė ir penki sūnūs). Visi penki 
sūnūs — tvirti kaip ąžuolai. 
Visi penki neįveikiami rankos 
lenkime. Du Pališkiai (Sigi
tas ir Aidas) dabar gyvena Či
kagoje. Abu aktyviai reiškiasi 
savo pamėgtoje sporto šakoje. 
Sigitas, šiemet dalyvaudamas 
Montana valstijoje surengtose 
Š. Amerikos „pro" varžybose, 
buvo išrinktas geriausiu var
žybose dalyvavusiu atletu. Jo 
brolis Aidas užėmė trečiąsias 
vietas kaire ir dešine ranka. 
Taipgi dalyvauta ir šiemet 
Montpelier, OH, parengtose 
„The best of Midwest" var
žybose. Ir čia buvo pasiekta 
nemažų laimėjimų. 

Mūsiškiai rankos lenkimo 
sporto mėgėjai įsteigė sporto 
klubą, kurį pavadino „Aido" 
vardu. Klubas priklauso U.S. 
Wristwrestling and Armres-
tling Assn. Taipgi yra inkor
poruotas Illinois valdžios įs
taigose ir turi vadinamąjį 
„čarterį". Klubas artimai ben
drauja su ŠALFu. Beje, ŠAL-
Fo įgaliojimu, ateinantį rude
nį bus surengtos pirmosios Š. 
Amerikos lietuvių rankos len-

EUOBCa DECKBi DOS. P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwealsm un-to 
dkjlomu, lietuviams sutvarkys (tente 

už pnetnamą kainą. Pacientai 
pramanu abeokučiai punMuafcai. 

Šusterimu (kalbėti sngjjkai) 
Tel. 706-422-8260 

Aidas. Pališkis (antrasis iš kairės) „Best of Midwest* rankos lenkimo 
varžybose Montepelier, OH. Nuotr Edmundo Biskio 

kimo pirmenybės. Tiksli pir- Lietuvos banke 
menyfeių data dar nenustaty
ta. 

Rankos lenkimą kultyvuoja 
ne tik' vyrai, bet ir moterys. 
Reikia paminėti, kad pasaulio 
pirmenybėse lietuvaitė San
dra Bumsaitė, kairės rankos, 
60 kg svorio grupėje yra 
iškovojusi pirmąją vietą. Gali
ma tikėtis, kad netolimoje 
ateityje rankos lenkimas taps 
olimpinių varžybų dalimi. 

Naujai atvykusiųjų lietuvių 
įsteigto sporto klubo „Aido" 
vadovai kviečia visus glaudes
niam bendradarbiavimui. Klu
be veikia ne tik rankos lenki
mas, bet stalo tenisas ir šach
matai. Klubo būstinėje Jauni
mo centre, yra visokių mankš
tos įrankių. Rankos lenkimui 
naudojami specialūs stalai. 
Juos pagamino vienas šio 
sporto klubo kūrėjų ir rankos 
lenkimo sporto propaguotojų, 
Saulius Rakauskas. Jo žo
džiais, rankos lenkimas yra 
kiekvienam prieinamas, fizi
nes ir dvasines jėgas ugdanti, 
sporto šaka. Platesnė informa
cija gaunama šiais telefonais: 
773-863-8861 arba 773-247-
2452. 

Petras Petrut is 

NEKETINA PARDUOTI 
AUKSO 

Anglijos centrinio banko 
sprendimas sumažinti aukso 
atsargas nuo 715 iki 300 tonų 
rinkose sukėlė sumaištį, Lon
done labai krito aukso kaina. 

Specialistai prognozuoja, 
kad auksas gali dar labiau 
pigti, nes Europos valstybių 
centriniai bankai pamažu par
davinėja anksčiau patikimiau
sia investicijų priemone laiky
to metalo atsargas. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Htekory HM, IL 
Tel. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBIOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Ret, Htekay H * , IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ava. 

Te*. C70B) 506-4065 — 
Valandos pagal suBitarUną -

saugomas 
auksas sveria šiek tiek ma
žiau kaip 6 tonas, tačiau cen
trinio banko specialistai kol 
kas nekalba apie poreikį 
auksą keisti mažiau roman
tiškomis atsargomis. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", šiuo metu Lietuvos 
auksas įkainotas po 273,4 
JAV dolerio už vieną Trojos 
unciją — 31 , 1034807 gramo, 
o Londono metalų biržoje un
cijos aukso kaina buvo nukri
tusi iki 272,2 dolerio. 

Kiekvienų metų pabaigoje 
aukso atsargos perkainoja
mos, o kaina nustatoma pagal 
mažiausią tų metų aukso 
kainą pasaulio rinkose. Ti
kėtina, jog metų pabaigoje 
Lietuvos aukso atsargų vertė 
dar labiau sumažės. 

Šių metų sausio 1 d. aukso 
atsargų vertė buvo 50,9 mln. 
JAV dolerių. 

Lietuvos aukso dalis dabar 
yra gana menka, palyginti su 
visomis užsienio atsargomis, 
tačiau centrinis bankas neke
tina visai atsisakyti aukso. 
Pagal šį rodiklį Lietuvos ban
kas primena Skandinavijos 
centrinius bankus, kurių at
sargose aukso dalis yra tokia 
pat nedidelė. 

R. J. 

PRANCŪZŲ 
KAILIADIRBIAI 
VILKAVIŠKYJE 

Vilkaviškyje, buvusio kon
servų fabriko teritorijoje, pra
dėjo veikti bendroji Lietuvos 
ir Prancūzijos įmonė „Cipel 
Baltika", kuri verčiasi kailių 
išdirbimu. Nuo prancūzų idė
jos įsikurti Vilkaviškyje iki 
bendrovės veiklos pradžios 
praėjo pusketvirtų metų. Nau-

B3UUNEASV&NAS,Ua,&C 
Specialybe - Vidaus fcgų gydytojas 
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INDRĖ RUDAITIS, OJ). 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E.Ogden Ava.. SuMs 3ip 
Hapstvee, H. 60563 

TeL (630) 527-0000 
3825 Hkj**and Ave., 
Toweri,Suk»3C 

Oowner» Grovs, IL 80515 
TeL (630) 4364)120 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.O.S. 

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

Valandos pagal susitarime 
Gydytojas kaba lietuviškai 

josios bendrovės gamybos ir 
technikos direktorius .Lietu
vos rytui" sakė, kad per tuos 
metus buvo laikotarpis, kai 
norėjosi viską mesti ir grįžti 
namo, nes Lietuvos įstatymai 
ir įvairios biurokratinės kliū
tys išmušdavo iš vėžių. Ke
liems mėnesiams bendroves 
korimo darbai buvo visai sus
toję. 

Šiuo metu „Cipel Baltika" 
yra įdarbinusi 25 žmones, 
nors projekte numatyta, kad 
bendrovėje galės dirbti iki 100 
žmonių. 

Atlyginimai bendrovėje nė
ra dideli — paprastos darbi
ninkės uždirba 500 litų per 
mėnesį, o tos, kurios kailių iš
dirbinio amato mokėsi Pran
cūzijoje, gauna 900 litų. 

Pirmuosius užsakymus ben
drovė Vilkaviškyje gavo ii 
Olandijos — buvo išdirbami 
audinių ir sabalų kailiai. 
„Cipel Baltika" dabar per mė
nesį gali išdirbti apie 15,000 
įvairių gyvūnų kailių, išs
kyrus karakulius. 

TU. 

http://SL.Oak.Lawn.IL


APIE AMERIKOS KARINĘ 
PARENGTĮ 

HENRIKAS KUDREIKIS 
Amerikos karinė parengtis 

bėdoje. Žurnalistas Don Fe-
der apklau8inėjo nemažai 
aukštų kariškių, kurie tik da
bar paliko karinę tarnybą. Nei 
vienas jų nesutiko skelbti sa
vo pavardės. Jų nuomone, da
bartinės Amerikos kariuome
nės visų rūšių dalys nepareng
tos nei trumpiems, nei ilgiems 
kovos veiksmams. Pavyzdžiui, 
pilotai pasirengia oro kauty
nėms tik skraidydami, bet 
trūksta kuro ir apleista lėktu
vų priežiūra. Mokymui skirtas 
biudžetas nukreipiamas Bos-
nvjon. Laivynų manevrai su
mažinti taip pat dėl kuro trū
kumo. 

Be kuro dar yra kita svarbi 
lygio kritimo priežastis: ka
rinė stiprybė Clinton vyriau
sybės supainiojama su lyčių 
lygybe. Keletas pavyzdžių: iki 
šiol sužeistųjų nešimas buvo 
dviejų vyrų darbas, dabar, 
priėmus kariuomenėn mote-

. ris, — keturių. Vadinasi, atei
ties kautynėse sužeistuosius 
neš ne du, bet keturi. Beveik 
visos moterys negali numesti 
standartinių granatų už pavo
jaus zonos, sprendimas — ga
minamos lengvesnės granatos. 
Kadangi jose mažiau sprogsta
mos medžiagos, jos bus priešui 
mažiau pavojingos. Panašių 
palyginimų yra nemažai. 

Agresyvumas, veržlumas, 
pasiryžimas kovai, dalinio su
siklausymas ir lojalumas 
šiandieninėje Amerikos ka
riuomenėje jau labai skirtin
gas ir beveik neegzistuojantis 

• tarp moterų. Visa tai svarbu 
kovos daliniams. 

Pagal karinio žurnalisto 
Brian Mitchell straipsnį nese
niai išleistoje knygoje „Wo-

men in Military: Flirting with 
Disaster". Kai Korėjoje ameri
kiečių daliniams paskelbta pa
vojaus padėtis, ir, kai paaiš
kėjo, kad tai ne manevrai, di
desnė dalis moterų karių vir
šininkams įteikė prašymus 
perkelti jas į užnugario tarny
bas. 

Žurnalistas Samuel Francis 
rašo, kad kariuomenėn sto
jančios moterys negalvoja apie 
kovos uždavinius, kariuomenė 
joms tik kitas darbas, proga 
pamatyti tolimus kraštus, pa
sirengti civiliniam gyvenimui, 
išmokti amato mokesčių mo
kėtojų sąskaita. Galima pri
dėti, kad tai tinka ne vien mo
terims. 

Bet šie reiškiniai yra tik 
maža bėdų dalis. Žurnalistė 
Mona Charen teigia, kad 
tūkstančiai sausumos kariuo
menei, laivynui ir aviacijai 
reikalingų karininkų ir pus
karininkių palieka karinę tar
nybą. Prezidento Bill Clinton 
įsakymai ir laikysena paken
kia Amerikos kariniam pasi
rengimui, karių moralė žema, 
laivynui ir aviacijai jau trūks
ta lakūnų. Kadangi preziden
tas į kovos dalinius įvedė mo
teris, problemos padvigubėjo. 
Pavyzdžiui, žurnale „Procce-
dings" (1998 m. liepa) rašoma, 
kad laivyno moterys už parei
gų atlikimą gauna A laipsnį, 
kai už tokį patį veiksmą vy
rams duodamas D laipsnis. 
Gimnastikoje moterims sutei
kiama 11 proc. lengvatų, 1 1/2 
km bėgime — 27 proc. leng
vatų. 

Pagal naujus Clinton vy-

Prie Krašto apsaugos ministerijos pastato Vilniuje liepos 27 d. surengta iškilminga svečio, NATO pajėgų Euro
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liekama tik pagal rasinę ir ly
tinę kvotą. Pavyzdžiui, prista
toma 50 kapitonų pakėlimui į 
majorus: 29 proc. skirti rasi
nėms mažumoms, moterims 
procentas nenurodytas, bet 
baltiesiems — kas liks. 

Pagal „San Antonio Express 
News", Amerikos karinei avia
cijai jau šiandien trūksta 800 
lakūnų. Pik. Jim Green laik
raščiui pareiškė, kad atsidur
ta blogiausioje padėtyje Ame
rikos istorijoje. 

Pagal žurnalistą VValter Wil-
liams, ateinančių metų bėgyje 
aviacijai ir laivynui gali trūkti 
2,000 pilotų. Nepaprastai su
mažėjo išsilavinusių naujokų 

LIETUVOJE PRASIDEJO BALTIJOS 
VALSTYBIŲ KARINĖS PRATYBOS 

riausybės įsakymus, pake- * skaičius. Kariuomenė jau pa-
limai į laipsnius daromi ne dėl keitė taisykles, priima be vi-
geros ir ilgos tarnybos, tai at- dūrinio išsilavinimo. 

Baltijos valstybių karinių pratybų atidarymo ceremonija liepos 27 d., surengta Kauno atskirajame inžinerijos 
batalione. Baltuos valstybių kariškiai išbandys savo jėgas ir įsigis naujos patirties bendrose pratybose „Baltijos 
Viltis*. Pratybos beveik dvi savaites vyks Kaune ir Klaipėdoje. Nuotr. Eltos 

Klaipėda, liepos 27 d. 
(BNS) — Trijų Baltijos valsty
bių vėliavų pakėlimu antra
dienį 7-jame Dragūnų pama
rio gynybos bataliono štabe 
paskelbta Baltijos valstybių 
taikdarių pratybų „Baltic Ho-
pe-99" pradžia. 

„Baltic Hope" yra tradici
niai Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos kariuomenių kovinio aprū
pinimo padalinių mokymai, 
rengiami pagal NATO Bend
radarbiavimo vardan taikos 
programą. 

Mokymuose dalyvauja Lie
tuvos, Latvijos, Estijos sausu
mos bei Lietuvos karinės oro 
pajėgos. Pratybomis siekiama 
mokyti štabų karininkus ir 
liktinius kareivius planuoti, 
organizuoti bei derinti taikos 
įvedimo veiksmus tarptauti
nių štabų sudėtyje, treniruotis 
ir mokyti kovinio aprūpinimo 
padalinius, vykdyti taikos įve
dimo pajėgų operacijas, tobu
linti sausumos ir oro pajėgų 
sąveiką priartinant štabų dar
bą prie NATO reikalavimų. 

Mokymai, kuriuose daly
vaus apie 800 karių, vyks 
Kaune ir Klaipėdos apskrityje. 
Aktyvioji mokymų dalis nuo 
rugpjūčio 3 d. persikels į Klai
pėdos apskritį. 

Paskutinis tarptautinių mo
kymų etapas vyks Kairių poli
gone. Mokymų dalyviai pagal 
scenarijų padės spręsti dviejų 
valstybių konfliktą dėl ginčy
tinos teritorijos. Į kariaujan
čias valstybes bus įvestos tai
kos palaikymo pajėgos bei su

darytas dvišalis susitarimas 
tarp Jungtinių Tautų ir ka
riaujančių valstybių. 

Rugpjūčio 2-osios naktį 
Kaune paskelbus pavojaus 
signalą, Baltijos valstybių 
taikdarių pratybų dalyviai pa
statys pontoninį tiltą per Ne
muną, kuriuo persikėlusi apie 
60 automobilių kolona judės 
link Klaipėdos. Artėdami prie 
Baltijos juros, pratybų daly
viai atliks įvairias užduotis — 
vyks žmonių gelbėjimo, tiltų 
minavimo ir išminavimo, prie
šų puolimo atrėmimo, skelbs 
cheminį, radiacinį pavojų ir 
cheminio objekto avariją bei 
kitas pratybas. 

* Jau šį rudenį Tiuringi-
jos mokyklose lietuvių kalba 
bus dėstoma kaip antroji už
sienio kalba, antradienį spau
dos konferencijoje pranešė Sei
mo narys Antanas Račas, ku
ris vadovauja parlamentinei 
ryšių su Vokietija grupei. Pa
sak jo, rugsėjį lietuvių kalbą 
ketinama pradėti dėstyti dvie
jose mokyklose. Tiuringijos 
žemės valdžia planuoja, kad 
vėliau vokiečių moksleiviai 
lietuvių kalbos galės mokytis 
dešimtyje mokyklų, taip pat ir 
Schillerio gimnazijoje Vei
mare. Seimo nario teigimu, 
dabar minėtose dviejose mo
kyklose ieškoma kvalifikuotų 
pedagogu. Vokiečiai tikisi iš 
Lietuvos Švietimo ministerijos 
gauti metodinės paramos ir 
mokymo planų. .(Eitai 

Danutė Bindokieni 

Ar Lukašenka keičia 
pažiūras? 

Visiems jau seniai aišku, 
kurion pusėn nuo pat prezi
dentavimo pradžios krypsta 
Baltarusijos prezidento Alek
sandro Lukašenkos simpati
jos. Jo pastangos kiek galima 
priartinti Minską prie Mask
vos ir galbūt net sukurti naują 
slavų bloko branduolį, ilgai
niui į jį įjungiant ir Ukrainą, 
vakariečiams kėlę nemažą 
rūpestį. Iš visų, po Sovietų 
Sąjungos subyrėjimo neprik
lausomybę atgavusių, valsty
bių, tik Baltarusija niekaip 
neįstengia išsinerti iš raudo
nosios praeities debesio ir 
žygiuoti demokratinių tautų 
rikiuotėje. 

Neslepiamos Baltarusijos 
simpatijos Maskvai ir pastan
gos visiškai pasiduoti Rusijos 
globai, nemalonios ir Lietuvai, 
turinčiai ypač ilgą sienos ruo
žą su šia valstybe, tarytum 
pakibusia kažkokioje politi
nėje tuštumoje: neprisideri
nančia prie Vakarų, neran
dančia atsakymo ir Rusijoje, 
kuri vis tik stengiasi išlikti de
mokratiška. Tai, ko ilgisi Lu
kašenka (jo ateities planų už
kulisiuose slypi svajonė at
sisėsti į Boris Jelcin vietą 
Kremliuje) ir daugumas Gudi
jos gyventojų, šiandien juk 
nebėra... 

Lietuva kol kas su Baltaru
sija ypatingų konfliktų neturi 
ir net gan neutraliai išsilaikė, 
kai šių metų pradžioje Lu
kašenka padarė spaudimą už
sienio diplomatams ir daugu
mas jų išvyko iš Minsko. 
Išskyrus, žinoma, kad Balta
rusija vis dar neatsilygina už 
elektros energiją, tačiau tai ne 
politinis, o daugiau ekonomi
nis ginčas, kurį ilgainiui rei
kės • išspręsti, kad „ir avis 
liktų sveika, ir vilkas sotus". 

Apie Baltarusiją, kaip ir 
apie Ukrainą, kuri taip pat iš 
esmės nelabai gali apsispręsti, 
kuriuo keliu ilgainiui keliaus 
— nepriklausomos demokrati
jos, ar slaviškosios unijos — 
Amerikos žiniasklaidoje ne
daug užuominų, tad buvo 
įdomu skaityti „The Econo-
mist" žurnale (liepos 24 d.) 
straipsnį apie galbūt naują 
prez. Lukašenkos posūkį, šį 
kartą tolyn nuo Maskvos. 

„Aš įsakiau savo Užsienio 
reikalų ministerijai užmegzti 
šilčiausius, artimiausius ry
šius su visais mūsų kaimy
nais, įskaitant ir Vakarų vals
tybes, — šio mėnesio pra
džioje pareiškęs prezidentas 
Lukašenka. — Mes padarėme 
didelę klaidą, tiek ilgai linkda

mi tiktai į Rytus". 
Straipsnyje spėliojama, kas 

paskatino Baltarusijos prezi
dentą padaryti tokį, jam ne
būdingą, pareiškimą. Antra 
vertus, Lukašenka visuomet 
pasižymėjo nenuoseklumu, 
staigiais, kartais net nelo
giškais, posūkiais, tad ir da
bartinį pasisakymą „reikia 
priimti su žiupsniu druskos". 

Kaip situacija Rytuose pas
ikeistų, jeigu Lukašenka iš 
tikrųjų pradėtų nusigręžti nuo 
Maskvos? Visų pirma, be abe
jo, lengviau atsidustų Lenkija 
ir Baltijos valstybes, ypač Lie
tuva, o Baltarusija įgytų jų di
desnį pasitikėjimą ir palan
kumą. Kadangi Baltarusijos 
gyventojai (kaip ir daugumas 
ukrainiečių) tebėra įsitikinę, 
kad gyvenimas komunizmo 
laikais buvo geresnis, sotes
nis, ramesnis ir su neslepiama 
nostalgija jo ilgisi, vakariečiai 
negali tikėtis greitų tos galvo
senos pasikeitimų, tačiau 
Maskva prarastų „apsaugos 
zoną", kurią dabar tarp Rytų 
ir Vakarų sudaro jai pataikau
janti Baltarusija. 

Daugelio nuomone, Baltaru
sijos prezidento pareiškimą 
nulėmė ir tai, kad iš glaudžių 
ryšių su Maskva jo valstybė 
nesulaukė norimos paramos 
ir tebeskęsta ekonominiame 
liūne, kai tuo tarpu vakariečių 
įtaka labai ryški Lenkijoje ir 
iš dalies Lietuvoje. Sąjunga su 
Baltarusija „didžiajam bro
liui" jau atnešė apčiuopiamos 
naudos, nes rusų oro gynybos 
pajėgos, ginklų pramonė, ži
nyba netruko vėl įsitvirtinti 
Baltarusijos teritorijoje. Gau
tas pažadas, kad ir sausumos 
kariuomenė netrukus galės 
pasekti tomis pėdomis. Tačiau 
šių dviejų valstybių sujungi
mas nevykdomas tose srityse 
(pvz., valiutos), kurios Mask
vai neatrodo naudingos. 

Šiuo metu Baltarusija yra 
tiek ekonomiškai, tiek diplo
matiškai nuo Vakarų izoliuota 
ir dabar reikės nemažai pas
tangų, kad patikimumas jos 
gera valia būtų sugrąžintas. 
Kaip reaguos Maskva į Lu
kašenkos užuominas „prisi
jaukinti" Vakarus, tai jau kita 
kalba. Nors Boris Jelcin labai 
nenoromis sutiko sueiti į arti
mesnę sąjungą su Baltarusija, 
bet dabar jos iš savo glėbio 
lengvai nebepaleis, juo labiau, 
kad tas reikštų prarasti par
ankią užtvarą nuo naujausios 
NATO narės — Lenkijos ir į 
vakariečių sąjungas besitai
kančios Lietuvos. 

Tęsinys 
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JURGIS JANKUS 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

— Esi, sakai, mokytas, suieškok visus 
siūlų galus, surišk į krūvą ir atnešk, tada spręsiu, o 
dabar va, žiūrėk", atkišo nublizgintą batą. „Pasakyk, 
ar aš jį šiandien tik pirmą kartą užsimoviau, ar jau se
niai nešioju?" Kesminas pažiūrėjo, pamatė, kad negali 
pasakyti nei vienaip, nei kitaip, ir išėjo. Dar paklai
džiojo, išmintingus žmones pašnekino, net nuėjo pa
žiūrėti, kur siuvėjas buvo. Siuvėjas buvo kaip buvęs. 
Kesminas nedaug sykių tebuvo jį matės, o jei ir matė, 
tai į tokius prastus žmones net gerai nepažiūrėdavo. 
Tada jam jie visi atrodė tokie pat. Tai ir tas atrodė lyg 
tas pats, lyg ir kitas. Paklausė, kaip ilgai čia siuvąs, o 
tas net nemirktelėjęs atsakė: „Nuo to laiko kaip tik at
siminti pradėjau. Pirma tik pašluodavau, paskum 
išmokau adatas įverti, o dabar, matai, jau ir viską pa
darau. Ką tamstai reikės pasiūti?" Nuo galvos ligi kojų 
akimis permetės pridėjo: „Atrodo, lyg visko jau reikė
tų?" „O kur dabar — tėvas?", tikėdamasis išgirsti, kad 
anas dabar dvare sėdi, paklausė. „Tai jau kelinti me
tai kai palaidojau. Geras buvo žmogus ir geras siu
vėjas. Gal buvot pažįstami?" Nieko daugiau nebeklau
sinėje Suprato, kad jokių siūlo galų nebesuras. Pael
getaudamas pasuko į namus. Galvojo pareiti, atsigulti 
ir nebekelti. Nusiminimas ir nuovargis traukte traukė 
į žemę. Pravėręs duris nustebo. Prie židinio stovėjo 

moteris, kažin ką maišė puode, o malonaus kvapo bu
vo pilna troba. Tai iš kur tu dabar čia? Per slenkstį 
vos kojas beperkėlęs užklausė. Moteris atsisuko nuo 
židinio. „Iš kur? Ogi taip pat iš pakelės, kaip ir pats. 
Jau bus trečias mėnuo, kai užėjau paprašyti nak
vynės. Durys buvo neužrakintos, namie nieko nebuvo. 
Nebuvo nei tą dieną, nei kitą, tai ir pasilikau. Ir 
daržiuką prasikasiau. 0 žemė, kaip aguona. Ir auga 
viskas. Ir paršiuką jau įsigijau. Bet ką aš čia. Juk ma
tau, kad vos pakreti. Sėsk, įpilsiu viralo. Gal bus ska
nus. Vienai kitai moterėlei prie daržų, kartais ir prie 
kitų darbų, prišoku, tai vien i vakar kapojo kumpį vir
ti, ir man kaulagalį davė. Mėsos ne kiek, bet kopūstai 
turėtų būti geri. Šiandien šviežių galvutę nukirtau ' Ir 
Kęsminui seilė taip pasruvo, kad nieko nesakęs at
sisėdo prie stalo ir net nepajuto, kaip visą dubenį 
kumpiu kvepenčių kopūstų išdrožė. Tik tada, ir pati 
užvalgiusį, paklausė: „0 iš kur pats?" J š kur? Iš čia. 
Cia mano palociai." Daugiau nieko nebesakęs, pasi
vertė čia pat ant suolo ir užmigo. Moteriškė pataisė lo
vą, tik pusiau pažadinusi, nurengė, šiaip taip nuvilko į 
lovą, apklostė, gerokai įnešiotus drabužius apžiūrėjo, 
kas buvo plaunama išplovė, kas valoma apvalė kas 
lopoma aplopė, o Kesminas išmiegojo tą visą dien^ ir 
kitos ligi gerų priešpiečių. Pabudęs valandėlę nesusi
gaudė kur esąs. Troba buvo lyg ta ir lyg ne ta. Ir kažin 
kuo kvepėjo. Tik kojas iš lovos išmetęs susigaudę kad 
kvepia šviežia duona. Ant kėdės buvo padėti drabu
žiai. Apsirengęs išėjo į kiemą. Moteriškė kapstėsi dar
že. Pamačiusi atsikėlusi nubėgo prie šulinio, nusiplovė 
rankas, pasakė, kad pusrytis seniai gatavas ir pak
vietė į vidų. Pusrytis jau buvo ant stalo, o Kesminas 

vis norėjo ką sakyti ir vis nesumetė ką. Tik kai jau 
buvo išvalgęs dubenį raugintos duonos bandelių, ji 
pati paklausė: „Dabar turbūt liepsi man savais keliais 
keliauti? Daržo neišsinešiu, paliksiu, tik paršiuko 
būtų gaila. Skersti dar per mažas, o neštis jau per di
delis. Jeigu būtų šuniukas, veste išsivesčiau. bet kaip 
tu dabar su žviegiančiu paršiuku tampysies po laukus. 
Geri žmonės dar pagalvos, kad pavogusi tempiu". Kes
minas pažiūrėjo į moteriškę. Ji nebuvo tokia, kokių 
svetimuose kraštuose buvo matęs, bet dar jaunoka, 
žvaliomis melsvomis akimis. Ir dar tokia, kad išei
dama pasiruošusi viską jam palikti. Gal net ir tą patį 
paršiuką, kurio dar nė matęs nebuvo. Ir ką jam rei
kėtų veikti su tuo paršiuku. Tai dar kartą gerai pa
žiūrėjo į moterį ir pasakė: „O ko tau skubėti? Kelias 
bus visada toks pat, niekur nepabėgs. Palauk Tegu 
užauga daržas. Ir paršiukas". Taip ji ir pasiliko. Per ją 
pasiliko ir Kęsminų giminė toje velnio užmirštoje 
pamiškėje. Va ir viskas ką iš savo senelio ir tėvo esu 
girdėjęs. Aš neturiu, kam pasakyti, tai taip išėjo, kad 
pasakiau tamstai, nors niekada negalvojau pasakyti. 
Dabar pasakyk man, ar tikrai galėjo kas už pinigus 
bajorystę nusipirkti? 

To ir aš nežinojau. Neatsiminiau, kad kuriam va
dovėly būtų buvę parašyta, ar kuris mokytojas butų 
apie tai bent užsiminęs. 

Kesminas susijuokė. 
— Tai tau jūsų ir mokslai. Kiek metų mokeis ir tokio 

nieko nesužinojai? 
— Kad tokių niekų per amžius buvo milijonai. Vieni 

kur nors užrašyti, o kitų nė užrašytų niekur nėra. Jei
gu tamstai svarbu, sužinosiu. Parašysiu savo istorijos 

mokytojui. Jeigu jis pats nežinotų, tai pasiteiraus. 
Sužinosim. 

— Nereikia. Kam čia visą pasaulį ant kojų kelti, — 
numojo Kesminas. 

— Vis tiek parašysiu. Ir man pačiam įdomu ypač kai 
tiek daug sužinojau apie kaimo pradžią. 

— 0 kaip apie galą? — su šypsniu paklausė: 
— Galo ne man sulaukti. Jie tik gyventi pradeda. 

Skirstosi, bet vis tiek toje pačioje vietoje. 
— Ir negalvoji, kad vieną dieną visą tą tamstos 

kaimą velnias neš? 
— Eik, jau eik. Nebent jau žemė atsivertų. 
Jis žiūrėjo į mane ir nenustojo šypsojęsis. Akys man 

vėl ėmė rodytis tokios, kaip po gero išgėrimo, užėjo 
tokia, kad nebeiškenčiau. 

— Ir tamsta be reikalo kankini save tuo, kas kažin 
kada buvo ar nebuvo. Gyventi reikia. Vesk, užaugink 
keletą šaunių Kęsminų. Nebus lengva, bet dabar vis
kas galima. Jeigu bus gabūs, išleisi į mokslus ir pra
dėsi naują Kęsminų generaciją. Naujų kunigaikščių 
giminę pradėsi. Ką čia nusiminti. 

Jis nenustojo šypsojęsis, lyg žinotų, ko aš nežinau, 
lyg imtų ir ką padarytų, ko aš visiškai nesitikiu. 

— O tamsta, ar savo giminę jau pradėjai? 
— Kas žino. gal ir pradėjau. Aš čia patekau tik per 

kokį nesusipratimą. Man vietą buvo pažadėję Kaune 
ar kur prie pat Kauno, kad galėčiau dirbti ir mokytis. 
Mokytis man sekasi, ir niekas negali pasakyti, kaip 
toli nueisiu. Ir tamstai sakau: pradek žiūrėti į priekį, 
ne atgal. Sekmadienį jaunimas ateina pasimokyti dai
nuoti. Ateik. Pamatysi kokių skaisčiaakių ateina. Iš
garuos visos praeitys. (B.d.) 

' 
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DRAUGAS, 1999 m. liepos 29 d., ketvirtadienis 

LIETUVOS POLITIKOS NIUANSAI 
Daugelį metų praleidus 

Čikagoje, vasaros karščiai yra 
tapę liepos mėnesio kasdie
nybe. Tada paprastai, je i ne
sustoja, tai bent smarkiai 
aprimsta mūsų lietuviškas 
kultūrinis gyvenimas, nes va
sara yra vasara, o karščiai 
ateina su savo sąlygomis ir 
pavojais. Tačiau liepos 25 d., 
12 vai.. Pasaulio lietuvių 
centre įvyko „Saulutes" ruoš
tas, neseniai iš Lietuvos trum
pam grįžusio dr. Juliaus 
Šmulkščio pranešimas, į kurį 
susirinko, karščių nepabūgusi, 
pilnutėlė sale žmonių. 

Dr J. Šmulkštys politinių 
mokslų studijas pradėjo Illi
nois universitete Urbanoje, 
kuri baigė bakalauro laipsniu. 
Toliau studijas tęsė Indiana 
un-te. kur jam Nuvo suteiktas 
daktaro laipsnis. Jis ir liko 
profesoriauti Indiana univer-
siteto sistemoje, ilgainiui buvo 
išrinktas dekanu. 1998 m. Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus dr. Šmulkštį 
pakvietė įsijungti į jo štabą 
patarėju. Nuo to laiko jis gyve
na Vilniuje ir aktyviai daly
vauja Lietuvos politiniame 
gyvenime. 

Paskutinį kartą prelegentas 
kalbėjo per Kalėdų atostogas 
Amerikoj, toj pačioj salėj ir 
greičiausiai tai pačiai klausy
toju - auditorijai. Po šių ato
stogų jam grįžus atgal į Lie
tuva, politikos pasaulis iškart 
pradėjo keistis. Anksčiau san
tykiai tarp prezidento ir prem
jero būvu normalūs, tačiau 
grįžus, padėtis buvo visai kita. 
Atrodo,- kad viena priežasčių 
buvo prezidento Seimui pat
virtinti pateiktas valstybės 
kontrolieriaus pareigom ne-
pirklausomybes akto signata
ru- Ar-Lrt9inskas. Prelegento 
nuomone cia ir galėjo būti es
minis skirtumas tarp prezi
dento ir vyriausybės bei kon
servatorių daugumos Seime. 
Po to vyko daug įvykių, kurie 

premjero ir prezidento santy
kius toliau biogino. Iš prezi
dento pusės, tas bendradar
biavimas, kuris egzistavo iki 
Kalėdų, iš lėto mažėjo ir ga
lutinai nutrūko. Prezidentas 
buvo apkaltintas trukdąs 
premjerui atlikti savo parei
gas, nors prezidentūra šį kal
tinimą griežtai atmetė. Prele
gentas pabrėžė, kad. kal
bėdamas iš prezidentūros pu
sės, spėja, jog premjeras no-' 
rėjo visiškos vyriausybei para
mos, be jokios esminės viešos 
kritikos. Prezidentas į tokį nu
sistatymą žiūrėjo, kaip į jo 
konstitucinių teisių ir įsi
pareigojimų pažeidimą. Prezi
dentas vienas, pagal Konstitu
ciją, negali spręsti esminių 
klausimų be Seimo ar vyriau
sybes pritarimo. Jei preziden
tas negali kritikuoti, jo nuo
mone, netinkamos Seimo bei 
Vyriausybės veiklos, kokia 
tada prasmė išvis turėti pre
zidentą? 

Kada konflikto metu visuo
menėje vis kilo prezidento 
veiklos įvertinimai, kartu di
dėjo ir jo moraline atsako
mybė Lietuvos žmonėm, kurie 
lauke kokių sankcijų, laukė 
negatyvių valstybinio gyveni
mo aspektų kritikos. Konflik
tas galutinai įsižiebė, kai 
premjeras uždraudė Muitinių 
direktoriui atvykti į prezi
dentūrą ir atsakyti į klausi
mus dėl tuo metu muitinėje 
įvykusios krizės. Premjeras 
reikalavo, kad prezidentas pir
ma turi gauti tokiem pokal
biam jo leidimą, nors toks 
reikalavimas prieštaravo Kon
stitucijai ir tradicijom. Tai 
buvo paskutinis iššūkis prezi
dento autoritetui ir jis viešai 
— per spaudą ir televiziją — 
išreiškė politinį nepasitikėji
mą premjeru. 

Gediminui Vagnoriui atsi
statydinus, reikėjo ieškoti 
naujo premjero. Prezidentas 
norėjo tokio kandidato, kuris 
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•.tologas dr. J Šmulkštys. Nuotr I. Tįjūnėlienes 

turėtų konservatorių ir krikš
čionių demokratų pasitikė
jimą. Po ilgokai trukusių svar
stymų ir konsultacijų su par
tijomis, o svarbiausia, su Sei
mo pirmininku, prezidentas 
pasirinko Vilniaus merą, Kon
servatorių partijos narį, Ro
landą Paksą. 

I premjero pareigas R. Pak
sas žiūrėjo labai pragma
tiškai, svarstė, ką būtų galima 
Lietuvoje padaryti ir ko ne. 
Nors Vagnoriaus šalininkai jį 
atkalbinėjo, tačiau Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis užtikrino, kad Vyriausybei 
vadovaus Konservatorių parti
ja, pritars Seimas ir R. Paksas 
turėtų sutikti. Visame šiame 
konflikte prezidento role buvo 
labai svarbi. Pasiūlęs R. Pak-
so kandidatūrą, vėliau darė 
viską, ką galėjo, kad Paksas 
sutiktų. Taip pat buvo labai 
svarbi ir V. Landsbergio rolė, 
nes jis pažadėjo Seimo pa
ramą. 

Dabar kyla klausimas, ar 
naujoji vyriausybė bus efekty
vesne už buvusią. Dr. 
Šmulkštys tiki, kad taip. Pir
ma, R. Paksas į Lietuvos eko
nominę padėtį žiūri dalykiškai 
ir žada daryti viską, kad iš da
bartinio nuosmukio kaip nors 
būtų rasta išeitis. Antra, savo 
elgesiu jis yra demokratiškas, 
kas reiškia, kad jo Vyriau
sybės veiksmai nebus slapti. 
Jis nedominuoja savo kabine
to, individualiems ministrams 
duoda atsakomybę ir tam 
tikrą nepriklausomumą, kuo
met G. Vagnoriaus posėdžiai 
būdavo iš anksto suplanuoti, 

. visi žinojo, už ką ir kaip reiks 
balsuoti. Pakso posėdžiai yra 
kur kas įdomesni, nes iš an
ksto nėra žinoma, kokie bus 
galutiniai diskusijų rezultatai. 

R. Paksas yra realistas, kal
ba apie tikrą Lietuvos finansi
nę ir ekonominę padėtį. O da
bartinė padėtis yra tikrai blo
ga. Prelegento įsitikinimu, R. 
Paksas darys, kas tik įmano-
rr:. krizę palengvinti. Jau 

planuojama sumažinti krašto 
biudžetą. 

Baigdamas pašnekesį, dr. 
Šmulkštys apžvelgė preziden
to ir naujojo premjero santy
kius. Pagal Lietuvos Konstitu
ciją, prezidentas, nors yra val
stybės vadovas, bet negali 
įsakinėti premjerui, ką daryti, 
kaip veikti, tačiau, Lietuvos 
žmonės tikisi iš prezidento 
vadovaujamos rolės, lyg jis 
būtų vyriausybės galva, lyg jis 
tvarkytų kasdieninius val
stybės reikalus, bet preziden
tas to daryti negali. Jis gali 
padėti, patarti , panaudoti 
savo moralinį autoritetą, kad 
Vyriausybė būtų efektyvesnė. 
Labai gerai, kad šiuo metu ir 
prezidentas, ir ministras pir
mininkas, ir Seimo pirminin
kas, ir Seimo dauguma ko
operuoja. Bus įdomu pamaty
ti, kai Seimas po vasaros ato
stogų grįš i rudens sesiją. 
Konservatorių partijoje dar 
yra žmonių, kurie nenori susi
taikyti su idėja, kad čia yra 
konservatorių pasitikėjimo vy
riausybė. Reikės palaikyti 
Pakso vyriausybę, kada ateis 
laikas daryti nepopuliarius 

ekonominius sprendimus. 
Tam bus reikalingi visų kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų balsai. Opozicija čia 
tikriausiai nebus paslaugi. 
Pozicija ir opozicija jau galvoja 
apie kitų metų r inkimus į 
Seimą. Šiuo metu dar nėra 
aišku, ar Konservatorių part i
ja pati norės paremti visus, ar 
bent daugumą, nepopuliarių, 
bet reikalingų Pakso vyrir •-
sybės sprendimų. Dr. Šmulkš
tys nori būti optimistu, kad 
prezidento ir premjero santy
kiai išliks geri, kad bendra
darbiavimas bus ir toliau toks 
geras, kaip dabar. Nors ir bus 
nuomonių skirtumų, bet šios 
institucijos dirbs drauge ir 
darys, ką galima dabartinėje 
sunkioje šalies būklėje. Prele
gentas taip pat mano, kad Sei
mo dauguma, dabar aiškiai 
vadovaujama Vytauto Lands
bergio, irgi įsijungs į šių 
dviejų aukštų institucijų ban
dymus rasti Lietuvai kuo ge
riausią išeitį iš dabar t inės 
padėties. 

Pranešimą atidarė Indrė Ti-
jūnėlienė. moderavo Vytautas 
Germanas. lg 

Parduodamas vieno miega
mojo kambario butas Pasaulio 

lietuvių centre. Lemont, IL. 
Skambinkite vakarais 

708-388-2041. 

KMIEC1K REALTORS 

2 1 . 436S S Archer Ave 
7922 S Pulaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Vidutinio amžiaus mouris 
ieško išsinuomoti kambarį 
arba mažą butą privačiame 

name. Skambinti vakarais, tel. 
708-371-4560. W | 

Summer belp needed exterior 
& intcrior. Experience a mušt. 
Mušt be self-motivated, respon-

sible team-player. alcohol & 
drug free. Own transportation. 

Pay based on experience. 
CaH 708-445-1223 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)207 2748 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, arba pirkti 
jau pririnktų Važiuoti 1-94 iki Mi
chigan Exit 1 į New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus į Mike's Bloberries. 
Atsivežkite uogoms krepšelius Čia 
graži vieta visai seimai pasidžiaugti 
gamtoje Tel. 616-469-2509. 

Ieškome patyrusių dažytoji}, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel . 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. mx i 

Ieškome pilnalaikės aukles 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
Td. 313-408-1515. palikite žinutę, 
mes jums atskambinfame. '•iaVŽfr 

Taisome garažų duris ir 
įdedame naujas . (Taip pat 
spyruokles, kabelius ir t.t.). 

Dirbame 7 dienas per savaitę. 
TeL 630-327-3943. 

9/443 

Need two female care givers: 
one in FL, with drivers license, 
pay $110 per day; one in Mil-
wauke*. WI, pay $90 per day. 
Tel. 414-763-2615 ^ 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
ligoninėje po ilgos ir sunkios 
ligos mirė a.a. Stefanija Pau-
likienė-Telyčėnienė, sulaukusi 
90 m. amžiaus. Pr iklausė 
„Švyturio" jūros šaulių kuo
pai. Lietuvos DukteP4 draugi
jai ir Dariaus ir Girėno klu
bui. 

Giliam nuliūdime paliko 
vyrą Balį Telyčėną. dukras Al
doną Baltrušaitienę, Stefaniją 
ir žentą Frank Abramus, sūnų 
Al ir marčią Janet Paulikus, 9 
vaikaičius ir 15 provaikaičių. 

Liepos 23 d. laidotuvių di

rektorė Yolanda Zaparackienė 
Har r i s Laidotuvių namuose 
po rožinio pravedė viešą atsis
veikinimą, kur iame dalyvavo 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
nar ia i su savo vėliava. Kuopos 
vardu atsisveikino vadas My
kolas Abarius. Po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano bažny
čioje, kur šv. Mišias aukojo 
kun. Alfonsas Babonas, giedo
jo muz. Stasys Sližys. Velionė 
buvo nulydėta ir palaidota St. 
Hedvvig kapinėse, Dearborn 
Heights, Michigan. 

GEGUŽINĖ PILĖNUOSE 

Šiu metu rusrpjūc'ro 1 diena 
„Švyturio" jurų šaulių kuopa 
..Pilėnuose" rengia gegužinę-

Onines, kurios metu bus pa
gerbtos kuopos ir Detroito 
apylinkių Onutės. 

„Pilėnų" vartai bus atdari 
nuo ankstyvo ryto. Švytu-
rietės visus vaišins lietuvišku 
maistu, o broliai švyturieciai 
prižiūrės, pasirūpins gėri
mais. 

Kviečiame visus gegužinėje 
dalyvauti, nes jūsų nuoširdu
mas ir auka padeda išlaikyti 
„Pilėnų" stovyklą gražią. 

Gegužinę rengia „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopos valdyba 

Lm. 

• Ir aukščiausia tvora — ne 
užtvara, jei blogis į namus pa
sikviečiamas kaip svečias. 

.Atviro žodžio forume" liepos 25 (i. PLC susitiko būrelis pažįstamu tautiečių. Iš kaires: Rimas Dirvonis. forumo 
prelegentai dr. Julius Šmulkštys. Lietuvos garbes gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, pr^leganta pristatęs 
V\-tj4»uw^iermanas Nuotr. Indrė* Tijūnėlienė* 

DETROIT, MI 

METINIS DAINAVOS 
RĖMĖJU SUSIRINKIMAS 

Dainavos Jaunimo stovyk
los metinė šventė sekma
dienį, liepos 25 d. vyko Daina
vos stovykloje, netoli Man-
chester, Michigan. šv. Mišias 
aukojo Dievo Apvaizdos klebo
nas kun. Aloyzas Volskis. 

Po Mišių visi pasivaišino 
įvairiais maisto patiekalais ir 
gėrimais. Veikė „Laimės sta
las", prie kurio budėjo Antanas 
Mičiūnas, Viktoras Veselka. 
Birutė Veselkienė, Ada ir Va
cius Lėliai. 

Po pietų vyko Dainavos jau
nimo stovyklos rėmėjų metinis 
suvažiavimas. Metinė šventė 
sutraukė lankytojus ir rėmė
jus iš Detroito, Clevelando. 
Lansingo, Ann Arbor, Jackson 
ir Čikagos. Praėjusi;) savaite 
Dainavoje stovyklavo lietuvių 
kilmes jaunimas — „Heritage" 
stovyklautojai. 

AJV. ANTANAS NOKUS 

Liepos 24 d. Šv. Antano 
bažnyčioje vyko gedulingo- š\ 
Mišios už a.a. Antano Noraus 
vėlę. A.a. velionis mirė š.m. 
birželio 26 dieną. Giliame nu
liūdime liko mama Genovaitė 
Norienė, brolis Tomas ir sesu
tė Nijolė Seaman su šeima. 

A.a. ST. TELYČĖNIENE 
l',.\I.F'-> koncerte Lietuvos ambasadoje. Vašingtone. Brigita Kasinskiene kanklių .m.-.iu:Mm narėms padeda su-

Liepos 21 dieną, Oakwo<>d d.-rmt: •ankVs 



KĄ JAPONIJA JAU ŽINO 
PILYPAS NARUTIS 

Japonyos Chubu universite
to tarptautinių studijų kolegi
jos profesore Sachiko Hatana-
ka paraše knygą apie Lietuvą, 
pašvęsdama ją „Rekviem so
vietų aukoms Lietuvoje* japonų 
kalba. Dabar toji knyga pasi
rodė Lietuvoje lietuvių kalba, 
vertė Arvydas Ališauskas. 
Knyga verta didelio dėmesio 
ne tik todėl, kad pamatome, 
ką jau Japonija žino apie Lie
tuvą, bet lieka pavyzdžiu Lie
tuvos praeities bei dokumen
tu, parodančiu kelią, kokiu 
bodu galima atkurti tiesą 
apie Lietuvos praeitį, kurią 
okupantai 50 metų visaip 
bandė ir bando užteršti, kai 
buvo kovojama slaptai ir dau
guma kovojusių ir kovai vado
vavusių žuvo. Knjga peržvel
gia lietuvių tautos proistore, 
kaip lietuvių tauta sukūrė 
savo valstybe ir kaip istorijos 
bėgyje svyravo, o šiame 50-
metyje buvo ir išdavikų, kurie 
tą kovą sunkino, patarnauda
mi okupantui. Maskvos tarny
boje „1945m. vasarį agentų 
buvo 26,400" (p.68). 

„Lietuva. Kaip išliko maža 
šalis" — tai knygos pavadini
mas. „Maža šalis" — įdomiai 
skamba ypač todėl, kad kny
goje peržvelgiama Mindaugo 
ir Algirdo-Kestučio-Vytauto 
laikų-didžioji Lietuva „kuni
gaikštystė driekėsi 390,000 
kvadratinių mylių" (p. 16), įve
dant knygoje skyrių „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės su
sikūrimas". Tai rodo, kad, 
žvelgiant iš kitos valstybės, 
įdomu pasvarstyti, kaip kelio
likos šimtmečių bėgyje, iš vi-

sargiai juos mini, bet ne čia 
jos šaltinis apie tikrovę. 

Moksliniam tyrinėjimui pro
fesorė pasirinko labai sunkų 
kelią: susirasti, susitikti, ir 
pasišnekėti su tikraisiais, dar 
likusiais kuo seniausiais pra
eities liudininkais ir sužinoti 
iš jų tiesą, kaip jie gyveno ir 
kokie jų santykiai buvo su 
okupantais. Ji siekė patirti 
okupacinę realybę iš kentėju
sios tautos likučių. Įdomiausia 
skaityti, kaip sunkiai sekėsi 
ieškoti liudininkų, o suradus 
tie liudininkai net bijojo kal
bėti arba buvo labai santūrūs. 

Kokiu svarbiu tiesos šaltiniu 
ji laikė žmogų — liudininką, 
matome iš pavyzdžio, kurį ji 
pati aprašo. Buvodama Japo
nijoje ir gavusi laiškutį, ku
riame jos pagalbininkė prane
šė, jog suradusi senuką liudi
ninką, nepriklausomos Lietu
vos advokatą, Druskininkuo
se. Tą sužinojusi, ji tuoj spe
cialiai iš Japonijos skrido į 
Lietuvą su juo susitikti. Atsi
radusi Druskininkuose (p. 100), 
ji aprašo to liudininko pergy
venimus nuo nepriklausomy
bės laikų, okupacijose, trem
tyje, KGB tardymuose, Sibiro 
išgyvenimuose, grįžus atgal į 
Lietuvą. Iš to žmogaus gyveni
mo istorijos ji mato Lietuvos 
praeitį. Ji užrašo liudininko 
žmogaus tik vardą — Juozas 
iš Druskininkų — ir aprašo 
liudijimą. 

Kodėl liudininkų, kuriuos ji 
apklausinio, pavardžių ne
duoda, bet duoda vardus, o 
partizanams prideda ir slapy
vardžius? Įdomu. Ne pavardė 

sų pusių alinama, didžioji Lie- jai svarbi, o bent vardas. Pro-
tuva mažėjo. Vis tik lietuvių fesorė, pamačiusi, kaip lietu-
tauta išsilaikė, savo valstybin
gumą gynė ir gina, nors atsi
randa ir parsiduodančių, ir 
tarnaujančių okupantams. 

Labiausiai įdomu buvo pa
justi, kokį kelią moksliniam 
tyrinėjimui apie Lietuvą pasi
rinks profesionalė Japonijos 
tyrinėtoja, kuri nieko nežinojo 
apie Lietuvą, net ir kalbos ne
mokėjo. Ji nepasirinko rankio
ti okupantų paliktus doku
mentus, kurie komunistų pa
likti buvusiuose KGB rūmuo
se, kai Maskva net neprilei
džia prie archyvų tų, kuriuos 
ji iš tų KGB rūmų išsivežė. 
Profesorė buvo užėjusi per
žvelgti KGB rūmuose palik
tas archyvų krūvas, labai at-

viai, kovodami su okupantais, 
labai slėpė savo pavardes ir 
daugelis turėjo slapyvardes, 
savo moksliniam darbui pa
sirinko tai, kas charakteri
zuoja tą laikotarpį, gal ir sau
gumo sumetimais, asmens 
vardą. Aprašydama pasikal
bėjimą, dokumentuoja, kad 
buvo kalbėta su žmogumi, liu
dininku, kurio kelias, kaip vi
sos tautos kelias, rodo istorinę 
tikrovę. Ir jai buvo svarbu 
perduoti Japonijai tiesą apie 
„Lietuva, kaip išliko maža ša
lis". Dabar jau ir Japonija ži
no, kaip Lietuva kovojo pasis
lėpusi1. 

Si knyga, tai ypač graži do
kumentinė senos Lietuvos, pa-

DRAUGAS, 1999 m. liepos 29 d., ketvirtadienis 

Po šv. Onos atlaidų Traupyje 1998 liepos 26 d. Iš ka: :•:•:? stovi: Raimundas Guobis (Anykščių korespondentas); 
varg. Jonas Poreikas, Vidmantas Savickas ir Marytė Savickienė (iš Utenos); neatpažįstama viešnia; vaistininkė 
iš Vilniaus Lina Petruškevičienė; Nijole Sadūnaite su uikais; Petras Petruškevičius, geodezijos daktaras iš Vil
niaus; kun. S. Gelvydis ir Pautinas Bernatonis iš Kauno. 

mažu naikinamos, valstybės 
praeitis ir genocidu norėtos 
Sunaikinti tautos ir valstybės, 
istorijos santrauka. Istorija 
nuo Mindaugo laikų aprašoma 
siaurai, o išsamiai supažin
dinama, kaip sovietai okupa
vo, kaip KGB siautėjo nuo 
pirmosios okupacijos dienos, 
trėmė gyventojus į Sibirą, o 
lietuviai gynėsi, kaip 1941 m. 
sėkmingai sukilo, kaip kovojo 
nacių okupacijos metais. Su
sižavėjusi vaizdingai aprašo 
liudininkų partizanų pasakoji
mus apie kovas Lietuvos miš
kuose su sovietine kariuome
ne, pailiustruodama partizanų 
— miško brolių fotografijomis, 
įdėdama nuotraukas jų atmi
nimui dabar statomų Lietu
voje paminklų ir užrašydama 
dabar dainuojamas partizanų 
dainas. 

Tenka paminėti ir knygoje 
įsibrovusią stambią klaidą. 
Klaida paveldėta iš sovietų 
okupacijos laikų. Lietuvoje 
mokyklose per dvi kartas į 
jaunimo galvas buvo kalamos 
Maskvos idėjos ir dabar Lietu
va tos stambios klaidos nepa
jėgia atsikratyti, kartoja. Tai 
pavadinimas „tarpukario Lie
tuva". Už Lietuvos ribų esan
čioji tauta ir spauda niekur to 
pavadinimo nevartojo, o nera
šo. Nubraukiant nepriklauso
ma, o rašant „tarpukario" Lie
tuva — tai nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio sunieki-
nimas. Aš gyvenau ir išaugau 
ne „tarpukario "Lietuvoje", o 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Sukilimą ruošėme, kad atgau-
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tume nepriklausomą Lietuvą, 
o ne „tarpukario Lietuvą". 
Mane nepriklausomos Lietu
vos įkaitu laikė naciai Stut-
thofo kacete, nes naciai — vo
kiečiai nušalino Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę (LLV) ir 
uždarė Lietuvių aktyvistų 
frontą (LAF), kadangi LLV ir 
LAF reikalavo nepriklauso
mos Lietuvos. Antroje sovietų 
okupacijoje partizanai ir visa 
tauta kovojo ir siekė neprik
lausomos Lietuvos. Visas pa
saulis žavėjosi nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpiu, bet 
sovietai per dvi kartas jauni
mui ir spaudai įbruko pavadi
nimą — „tarpukario Lietuva". 

Labai gaila, kad mūsų ja
ponė kolegė šioje knygoje, šią 
Sovietų Sąjungos primestą 
pavadininimą — „tarpukario 
Lietuva" (žinoma, nesu tikras, 
kaip japoniškai profesorė vadi
no ir ar vertėjas teisingai ver
tė) keliose vietose kartojo). 

Profesorė lankėsi ne tik Lie
tuvoje: aplankė ir lietuvius, 
gyvenančius ir už Lietuvos ri
bų, ypač karo išblokštus iš 
Lietuvos, supažindindama 
kaip daug lėmė šios žūtbūti
nės tautos laisvės kovoje lie
tuviai užsienyje. Ji stebisi ofi
cialiais JAV duomenimis: 
„JAV 1930 m. lietuvių skai
čius augo 439, 195 (p.37). 

Lankydamasi Amerikoje, 
Australijoje aprašo atskiru 
skyriumi — „Lietuvių Dias
pora" pašvęsdama nemažai 
laiko pasikalbėjimams su liu
dininkais. Profesorė lankėsi 
Jaunimo centre Čikagoje. Cia 

teko ir man su ja susipažinti. 
Paliko labai kruopščios profe
sionalės mokslininkės, suge
bančios per trumpą laiką iš
gauti jai reikalingas žinias, 
įvaizdį. 

Knygoje pabrėžiama, kokią 
didelę įtaką turėjo lietuvių 
tautos ir valstybės išlikimui 
ir kovai už laisvę — religija. 
Tiksliai aprašo Katalikų Baž
nyčios pasipriešinimą, kaip 
okupantai kunigus persekiojo, 
niekino ir naikino. Santūriai 
supažindina su skaičiais KGB 
nužudytųjų, tremtinių, parti
zanų, lavonų mėtymu mieste
liuose, aprašo bunkerius, ku
riuos ji aplankė ir pati matė 
kur partizanai slėpėsi, gyve
no. 

Tai bene pirmoji knyga, ku
rioje tolimos valstybės atstovė, 
profesionalė istorikė, moksli
ninkė, moksliškai, tiksliai įra
šė Lietuvą į pasaulinės istori
jos lapus, parodydama, kaip 
nepajėgė Lietuvos ištrinti iš 
pasaulio žemėlapio du di
džiausi galiūnai. 

„Lietuva. Kaip išliko maža šalis". 
Paraše Sachiko Hatanaka. Iš ja
ponų kalbos vertė Arvydas Ali
šauskas. 1999. Knygos vertimą ir 

leidimą parėmė Toyot'os fondas. 
Redagavo Gražina Pruskuvienė, 
Fumoti Tomoi. Dizaineris Artūras 
Braziūnas. Išleido „Tvermės" lei
dykla, p.d. 171 LT-2000 Vilnius. 
Spausdino UAB Adomo Jakšto 
spaustuvė. Gireles g. 22. LT — 
4230 Kaišiadorys Iriso SP AB 
spaustuvė „Spindulys". Gedimino 
g. 10, LT — 3000 Kaunas. ISBN 
9986-476-31-3. Kaina nepažymėta. 

A . t A . 
ANNA M. KALETKA - ADAMS 

KAVALIAUSKAITĖ 
Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. liepos 25 d., sulaukusi 

91 metų. 
Nuliūdę liko: sesuo Elena Rudokienė, daug dukterėčių 

ir sūnėnų. 
Velionė buvo žmona a. a. George Kaletka ir a. a. Frank 

Adams, sesuo a. a. Viktoro Kavaliausko ir a. a. Agnės 
Bačinas. taip pat svainė a. a. Steve Rudoko. 

A. a. Anna pašarvota ketvirtadienį, liepos 29 d. nuo 
10:30 vai. ryto iki 12:15 vai. p. p. Gaidas-Daimid laidojimo 
namuose. 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės liepos 29 d. po 12:30 vai. p. p. šv. Mišių už 
Velionės sielą Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje A a. Anna bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sesuo, dukterėčios ir sūnėnai. 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. 

Tel. 773-523-0440. 

A . t A . 
ANTANUI MIKŠTUI 

mirus, jo žmoną PAULINĄ, šeimą ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

St. Petersburg, Florida, Lietuvių klubo choras 

PADĖKA 
A t A . 

eJULIUS STUMBRĄ 
Mūsų mylimas Julius mirė 1999 m. birželio 13 d. ir 
buvo palaidotas birželio 18 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Čikagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio 
vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. Antanui Puchenski ir 
kun. Fabijonui Kireiliui, kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris 
palydėjo Velionį į kapines. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė Velioniui 
gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donai d M. Petkui už malonų patarnavimą. 
Visiems nuoširdus dėkui. 

Konstancija Stumbrą 
Albertas Adomėnas su šeima 

A.tA. 
STEFANIJAI PAULIKIENEI 

TELYČĖNIENEI 
baigus žemišką kelionę ir išėjus į Amžinuosius Namus, 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą vyrui BALIUI 
TELYČĖNUI, dukroms: ALDONAI BALTRU
ŠAITIENEI, STEFANIJAI ABRAMUS, sūnui AL ir 
jų šeimoms. 

Dariaus ir Girėno klubas 

PADĖKA 
A.tA. 

JADVYGA KVEČIENĖ 
PETRAUSKAITĖ 

Viešpaties pašaukta staiga ir netikėtai mirė 1999 m. 
birželio 4 d. Santa Monica, C A. Palaidota birželio 14 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje, šalia vyro 
a. a. Simo. 
Širdingai dėkojame kun. Stanislovui Aniužiui už 
sukalbėtą rožinį ir litaniją koplyčioje. Nuoširdi padėka 
p.Reginai Kasparonienei, Los Angeles Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkei, už jautrius ir malonius 
prisiminimus apie Velionę ir už gintarinį rožinį, su 
kuriuo a. a. Jadvygą palaidojome. Taip pat dėkojame 
p. Gražutei Sirutienei, atsisveikinusiai Santa Monica 
Lietuvių Bendruomenės vardu ir p. Zinai Markevičiūtei 
už atsisveikinimą anglų kalba. 
Dėkingi esame Santa Monica Lietuvių klubo pirm. 
Albinui Markevičiui už pravestą atsisveikinimą 
koplyčioje ir rūpestingą pagalbą mums. Taip pat p. 
Stasei Korienei už visokeriopą pagalbą ir mums 
parodytą nuoširdumą. 
Dėkojame Velionės draugams bei pažįstamiems, taip 
gausiai atsilankiusiems šermenyse. 
Gilią padėką reiškiame kun. Rimantui Gudeliui, švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje, už 
atnašautas šv. Mišias, jautrų pamokslą ir Velionės 
palydėjimą į Amžiną Poilsio vietą. 
Dėkojame sol. D. Stankaitytei už įspūdingas giesmes 
bažnyčioje. 
Gilią padėką reiškiame karsto nešėjams, 
patarnavusiems Velionei jos paskutinėje kelionėje šioje 
žemėje. 
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems šermenyse, užprašiusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gėles. Ačiū už pareikštas užuojautas 
asmeniškai ir laiškais. 
Visiems, dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems 
Velione į kapines, dėkojame. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę: giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ate i t in inkų t r ad i c in i s „Židinio" pamaldos vyks 
Studi jų sava i tga l i s Daina- šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 4 
voje vyks rugsėjo 3-6 d. (.JAV vai.p.p. jėzuitų koplyčioje Či-
Darbo šventes savaitgalio me- kagoje. Visi nuoširdžiai kvie-
tu). Visi ateitininkai ir jų šei
mos kviečiami dalyvauti. Re
gistruotis pas Ritą Venclovie
nę tel. 847-940-0233, arba e-
paštu (venclovas@aol.com). 

M o d e s t a s J aka i t i s , Hins-
dale. IL, tarpininkaujant dail. 
Algirdui Trinkūnui iš Lemon-
to, padovanojo labai vertingą 
knygų rinkinį Stasio Džiugo 
fondui. Knygos bus pasiųstos į 
jo fondą Raseinių viešojoje 
bibliotekoje. Modestas Jakai
tis buvo veiklus visuomeninin
kas, daug metų ėjęs Lemonto 
LB apylinkės valdyboje įvai
rias pareigas. 

Ligija Tau tkuv ienė pra
turt ins lietuviškų studijų sa
vaitės programą, pasakodama 
apie papročių ir tradicijų tęsti
numo svarbą. Ji taip pat supa
žindins su žurnalistikos dės
niais.- kad ne tik mokytojos, 
bet ir mokiniai sugebėtų ap
rašyti mokyklos įvykius spau
doje bei mokyklos laikraštė-
liuose. Studijų savaitė Daina
voje vyks rugpjūčio 1-8 d. 

Kvieč iame Suvalkiečių 
d r a u g i j o s narius ir visus 
tuos, kurie norėtų tapti šios 
draugijos nariais, atvykti į 
pusmetini susirinkimą, vyk
siantį rugpjūčio 3 d., antradie
nį, 1 vai.p.p. VD Šaulių rinkti
nės patalpose. Bus svarstomi 
artėjančios gegužinės reikalai. 
Po susirinkimo A. Ramanaus
kienė prižadėjo visus pavai
šinti. 

Tik vieną kartą per metus 
LB Vidurio vakarų apygardos 
valdyba rengia gegužinę, kuri 
vyks PLC sodelyje rugpjūčio 
15 d. Visi kviečiami pasi
vaišinti puikiu maistu, gaivi
nančiais gėrimais, pasiklausy
ti, padainuoti ir pašokti su 
Algimanto Barniškio muzika. 

Antanas ir Viktorija Va
lavičiai. Chicago, IL,-atsiųs
dami 90 dol. auką „Draugui", 
rašo, kad tai „vietoj 90 žva
kučių garbingo gimtadienio 
tortui"! Kai pajuntame savo 
skaitytojų palankumą, kiek
viena diena yra tarytum gim
tadienis, tarytum džiaugsmo 
šventė. Ačiū už dovaną! 

Lie tuv ių ka ta l ikų religinė 
šalpa prašo savo aukotojus 
grąžinti laimėjimų knygutės 
šakneles su atitinkama auka. 
Loterijos, kuri vyks rugpjūčio 
8 dieną, pelnas bei pridėtos 
aukos padeda LKRŠ toliau 
sėkmingai teikti taip reikalin
gą pagalbą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai ir įvairioms jos or
ganizacijoms. Čekius rašykite 
ir siųskite: Lithuanian Catho-
lic Religious Aid. 351 High-
land Blvd., Brooklyn, NY 
11207 Visos aukos, aukotos 
LKRŠ. nurašomos nuo mokes
čių. 

čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švč. Marija. 

RAKO STOVYKLOS 
ADRESAS m TELEFONAI 

Rako stovyklos adresas: 
CAMP RAKĄS, Custer , MI. 

Telefonai: 
Administracija ir ambulatorija 
— 616-737-3440; 
.Aušros Vartų " — 231-757-
2572; 
„Kernavės" —231-757-3372; 
„Lituanicos"— 616-757-2791; 
„Nerijos" — 616-757-3693; 

Rupjūčio 1 d„ sekmadienį, 
12 val.p.p. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje išgirsi
me kun. Algirdo Palioko, SJ , 
Pal. J. Matulaičio misijos ka
peliono, pasakojimą apie dva
sinę, moralinę padėtį Lietu
voje. Kviečiame pasiklausyti! 

Dar reikia la imėj imui do
vanų, dar toli gražu iki jų 
krūvelės viršaus... Vienas 
„Draugo" vasaros šventės ma
lonumų yra stebėti savo bi
lietėlį, kai jų numeriai skel
biami, tikėtis, kad laimužė 
šyptelės ir į mūsų pusę. J u o 
daugiau laimėjusiųjų, tuo dau
giau šypsenų — atneški te vie
ną kitą malonią „šypsenėlę-
dovanėlę" į „Draugo" adminis
tracijos raštinę. Labai iš anks
to dėkojame. 

Švč. M. Marijos G i m i m o 
parapija Maąuette Parke pra
neša, kad jau galima regist
ruotis kitiems 1999-2000 mok
slo metams. Skambinkite tel. 
773-476-0571. 

Čikagos ir apy l ink ių ska-
tai ir skautės j a u s tovyk
lauja Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. Tėveliai kvie
čiami šį savaitgalį aplankyti 
stovyklautojus. Michigano val
stija stato labai griežtus rei-
kalavinus stovyklautojams ir 
jų lankytojams, todėl a tvykus 
stovyklon prašoma tuoj pat 
apie jūsų atvykimą pranešt i 
stovyklos vadovybei ir susi
pažinti su nuostatais. Prime
nama, kad stovyklon drau
džiama atsivežti šun iukus ar 
kitus gyvuliukus. Taip pat 
neleidžiama atvežti vaikams 
maisto produktų, ledų a r sal
dumynų. Primenama, kad sto
vykloje svečiams neleidžiama 
nakvoti, todėl prašoma iš ank
sto pasirūpinti nakvynėmis 
apylinkes viešbučiuose a r mo
teliuose. Vadovai ir vadovės 
yra atsakingi už stovyklau
jančius, todėl be stovyklos vir
šininko ir be vadovų žinios 
neleidžiama išvesti a r išvežti 
vaikus už stovyklos ribų. Tiki
ma, kad jūsų apsi lankymas 
bus visiems vispusiškai malo
nus. 
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BALFo talkininkai parvežt.1 supirkia maistą, skirta šalp - siuntiniams. IS kaires: Jurgis Bubnys, Antanas Vala
vičius. Kazys Kožanskas, Aleksas Kikilas (5 skyriaus pirm.), Algis Čepėnas >5 skyriaus iždininkas) ir Ričardas 
Bendoraitis. Nuotr K. Venckutės 

PASISEKĘS BALFO RENGINYS 
Marąuette Parko BALFo 

skyriaus valdybos posėdyje 
gegužės 18 d. buvo svarstytas 
gegužines rengimo klausimas. 
Panagrinėjus visas galimybes, 
prieita išvados, kad gegužinės 
neįmanoma surengti. Tada 
buvo svarstyti kiti būdai su
rinkti lėšų: laiškais ar kitu 
renginiu. Pasikalbėjus su cen
tro pirmininke Maria Ru
diene, ji patarė laiškų ne
rašyti, bet rengti cepelinų pie
tus. Tokiu būdu birželio 27 d., 
sekmadienį, tuojau po lietu
viškų šv. Mišių Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos baž
nyčios salėje įvyko cepelinų 
pietūs. Tuo pačiu metu salėje 
vyko dviejų dailininkų paroda: 
Ados Peidaviciūtės-Montvy-
dienes ir jos brolio architekto 
Vyto Peldos darbų. Šie meno 
darbai yra mirusio architekto 
Vyto Peldos palikimas BAL-
Fui. Dar buvo turt ingas do
vanų paskirstymas. Savano
rių darbininkų šiam renginiui 
netrūko. 

Po Mišių tuojau sale prisi
pildė žmonių ir bematant visi 
cepelinai buvo išparduoti, ne

liko nei dirbant.ems paragau
ti. Parduoti 3 paveikslai, pra
vesta dovanų paskirstymas ir 
tuo renginys bu\ u baigtas. 

Birželio 29 d . antradienio 
ryte, paskambino man pirmi
ninkas ir kvietė važiuoti į 
marijonų vienuo.yno rūsio pa
talpas į cepelinų pietus. J is to
liau man aiškin,. kad po sek
madienio rengi:.io neliko nė 
vieno cepelino, oet liko spir
gučių ir grietinė:, kavos ir py
ragų, tai vyr. šeimininkė Ona 
Norvilienė pas:ulė nupirkti 
bulvių ir padaryn cepelinų bu
vusiems darbininkams, BAL
Fo valdybos nariams ir darbu
otojams. Mum> atvažiavus 
neilgai teko laukti tuoj cepeli
nai buvo ant stalo. 

Maldą sukalbėjo vienas vy
riškių. Mums bevalgant, 
atvažiavo BALFo direktorius 
ir buvęs parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas, kuris 
tarė labai gražų žodį BALFo 
darbuotojams. Jis priminė, 
kad kiekvienas paaukotas 
centas BALFui nušluosto 
vargšui ašarą. Kvietė ir toliau 
tęsti tą svarbų ilgametį šalpos 

darbą. J au visiems pavalgius, 
iždininkas padarė pereito sek
madienio renginio apyskaitą. 
Paklausiau ar galiu paskelbti 
spaudoje. Visi sutiko. Pajamos 
gautos per pietus: už cepeli
nus — 922.25, laimėjimui 182 
dol., aukos — Barbora Mor
kūnienė 100 dol. ir Liuda 
Juodelienė — 10 dol., už 3 
parduotus paveikslus 210 doi. 
pajamų buvo 1,424.25. 

Išlaidų buvo iš viso 363.44 
dol., tad gryno pelno — 
1,061.81 dol. 

BALFo vadovybės vardu 
reiškiu širdingą padėką Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. Michael Ya-
kaičiui už leidimą naudotis 
sale ir virtuve, „Draugui" už 
įdėtus skelbimus, „Margučiui 
IF taip pat. Didžiausia pa
dėka tai mūsų lietuviškajai vi
suomenei už dalyvavimą pie
tuose ir visokeriopą pagalbą, 
telkiant lėšas vargstantiems. 
Didelė padėka šeimininkei 
Onai Norvilienei ir jos pa
dėjėjoms. Visiems, visiems 
širdingas lietuviškas ačiū! 

Antanina Repšienė 

A T V Y K S T A J E R O N I M A S Š A L Č I U N A S 

iš ***** 
R. LAMPSATYTĖS KNYGA 

- APIE B. KUTAVIČIŲ 

BRONIUS KUTAVIČIUS 

„Vagos" leidykla neseniai iš
leido naują pianistės, muziko
logės Ramintos Lamsatytės 
knygą anglų kalba "Bronius 
Kutavičius. A Music of Sįgns 
and Changes" („Bronius Kuta
vičius. Ženklų ir pokyčių mu
zika"). Ši didžiulė monografi
ja yra skirta žymaus šiuolai
kinio lietuvių kompozitoriaus 
Broniaus Kutavičiaus kūry
bos analizei. 

Gimusi ir augusi Čikagoje, 
Raminta Lampsatytė šiuo me
tu profesoriauja Hamgurgo 
aukštojoje muzikos ir teatro 
meno mokykloje, o ta ip pa t už
siima įvairialype atlikejiška, 
pedagogine, moksline, organi
zacine menine veikla. 

Savo viešnagės JAV ir Ka
nadoje metu Čikagoje trumpai 
lankysis veiklus mūsų tautie
tis, pasižymėjęs ne vien tik 
visuomeninėje veikloje, bet ir 
poezijoje bei spaudoje, buvęs 
kybartietis. dabar gyvenantis 
Marijampolėje. Jeronimas Šal-
čiūnas. 

Jeronimas Šalčiūnas yra 
baigęs Kybartų gimnaziją si
dabro medaliu, tačiau neįtikęs 
komunistams, ilga laika nega
lėjo įstoti į aukštąją mokyklą. 
Po kurio laiko jam pasisekė 
patekti į Vilniaus Pedagoginį 
institutą, kurį baigęs dėstė 
Kybartų vidurinėje mokykloje. 

Išėjęs į pensiją, buvęs moky
tojas dabar gyvena Marijam
polėje ir veikia katalikiškose 
organizacijose. Taip pat bendra
darbiauja ..XXI amžiuje"', Ka
nadoje leidžiamuose „Tėviš

kės žiburiuose" ir kitur. 
Nuo vaikystės dienų Jeroni

mas Šalčiūnas buvo pamėgęs 
poeziją, tačiau jo kūrybos oku
puotoje Lietuvoje nespausdi
no. Todėl pk-moji poeto eilė
raščių knyga, pavadinta 
..Žodžiai nuo Nemuno", pasi
rašyta Jono Gintario slapyvar-
de, buvo išspausdinta Ameri
koje. Kuomet Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, Kaune išėjo 
antrasis jo poezijos rinkinys 
— „Vaikystės takeliais", kurį 
išleido ..Aušros " leidykla. 

Svečias žada viešėti Bosto
ne, Toronte, Floridoje, ir kitur. 
Čikagoje jis lankysis gana 
trumpai, nes nori susitikti su 
čia gyvenančiais Kybartų gim
nazijos bendraklasiais ir ki
tais kybartiečiais. 

Jo buvusieji mokslo draugai 
bei pažįstami sugalvojo su

ruošti viešą susitikimą ir pa
bendravimą su Jeronimu Šal-
čiūnu. Šis renginys įvyks 
rugpjūčio 15 d. (sekmadienį) 
5 vai. p.p. „Seklyčios" patalpo
se Marąuette Parko apylin
kėje. Čia yra kviečiami daly
vauti visi Čikagoje bei apy
linkėse gyvenantieji kybartie-
čiai bei iš Marijampolės kilu
sieji tautiečiai, nes svečias 
papasakos apie šias vietoves, 
paskaitys savo poezijos. 

Norintieji šiame susitikime 
dalyvauti registruokitės, 
skambindami Jaunučiui Puo
džiūnui tel. 773-778-7182. Bū
tų gera, kad šį kvietimą iš
girstų kuo didesnis būrys su
valkiečių ir tokiu būdu būtų 
parodytas dėmesys šiam nusi
pelniusiam žmogui. 

E.Š 
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LEMTINGOJI V. KUDIRKOS GYVENIMO 
VALANDA 

Liepos 14 d. „Seklyčioje" vy
resniųjų lietuvių popietėje pa
minėjome dr. V. Kudirkos 
šimtąsias mirties metines. 

Gal taip ir pridera, kad, 
mes, būdami vyresni amžiu
mi, pirmieji pradedame prisi
minti Lietuvos himno autorių 
ir vieną iš šviesiausių Lietu
vos patriotų, kuris ragino 
neatsižadėti idealų „del trupi
nio aukso, gardaus valgio 
šaukšto". Sugiedoję himną, 
klausėmės mūsų renginių va
doves E. Sirutienės pasakoji
mo apie dr. V. Kudirką. 

V. Kudirka gimė 1858 m. 
gruodžio 31 d. Paežeriuose, 
Vilkaviškio apskr., pasiturin
čio ūkininko šeimoje. Tėvas-
Motiejus, motina-Elzbieta Ja-
sulevičiūtė. Iš tėvo paveldėjo 
tvirtą būdą, gražią išvaizdą, 
savarankiškumą ir atkaklu
mą. Iš motinos — palinkimą į 
meną: palinkimą piešti, gerą 
klausą, puikų balsą, stiprų 
pasakotojo talentą. Jo motina, 
pasak paties V. Kudirkos, 
gražiai dainavusi, dailiai se
kusi pasakas, puikiai margi
nusi margučius. V. Kudirka 
„Varpe" rasė, kad vaiku bū
damas, didįjį Šeštadienį kur 
nors lauke ant namo gra
žesnės sąsparos pasidarydavo 
lizdelį, kuriame Velykų rytą 
rasdavo margutį. Mama saky
davo, kad jį atnešusi „Velykų 
bobutė". Vincukas labai no
rėjęs tą bobutę pamatyti , bet 
nepasisekė. Mamai mirus, Ve
lykų bobutė niekad daugiau 
nebeapsilankė, nors lizdelis ir 
buvo paruoštas. Motina mirė 
džiova. Po metų tėvas vedė 
Joniešką Andziulytę, kuri sa
vo maloniu ir lipšniu būdu 
bent iš dalies atstojo tikrąją 
motiną. Į Paežerių pradžios 
mokyklą būsimas rašytojas 
įstojo 1868 m. , kur visokerio
pais savo gabumais visus pra
lenkė ir tapo pirmuoju moki
niu. Taip pat pats pasidarė 
smuiką, kuriuo visada ir visur 
grodavo. Mokyklą baigus 1871 
m. t tėvai nusprendė Vincuką 
leisti į kunigus, bet pirma rei
kėjo įstoti į Marijampolės gim
naziją, kur viešpatavo lenkų 
dvasia. Ir gimnazijoje Vincas 
savo gabumais atkreipė visų 
dėmesį: gerai mokėsi pirmu 
smuiku grojo gimnazijos sim
foniniame orkestre, giedojo 
bažnytiniame chore ir dalyva
vo įvairiose programose. Mėgo 
svečiuotis, o draugija, kurioje 
dalyvaudavo, buvo lenkiška 
ar sulenkėjusi, tai ir pats ne
pajuto, kaip su j a sutapo. Iš 
gimnazijos laikų likę lenkiški 
darbai ir pirmieji eiliavimo 
bandymai liudija, kad būsi
masis rašytojas brendo, jaus
damas A. Mickevičiaus, Kra
ševskio, J. Slovackio įtaką. 
Laikė save „gente li tuanus, 
natione polonus. 

Šešias gimnazijos klases 
Vincui baigus, tėvas liepė sto
ti į Seinų kunigų seminariją, 
(jau keturias baigus tėvas 
vertė stoti į seminariją, bet 
pavykdavo atsikalbėti). Se
minarijoje mokėsi 2 metus ir 
iš jos buvo pašalintas dėl 
pašaukimo stokos. Pašalini
mas supykdė išdidų tėvą, ir to 
pykčio šešėlis visą gyvenimą 
temdė jų santykius. Marijam
polės gimnazija noriai priėmė 
V. Kudirką j 7-ąją klase ir 
mokytojo Ostrovskio globoja
mas bei Zapyškio klebono 
kun. Kolytos remiamas V. Ku
dirka mokėsi toliau. Gimna
ziją baigė sidabro medaliu* 

Turėdamas brandos atesta
te lietuvių kalbos pažymį, ga
lėjo lengvai gauti lietuviams 
skiriamą stipendiją. Tačiau, 
nepasekęs savo klasės drau
gu Jonu Jablonskiu, jis be jo
kios piniginės paramos iš
vyko į Varšuvos universitetą, 
įstojo į istorijos ir filologijos 
fakultetą, tačiau po metų pe
rėjo ( medicinos fakultetą. Jį 

Vinco Kudirkos biustas Clevelando 
tautybių kultūriniame parke. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

baigus, įgyjama savarankiška 
profesija ir leidžiama gyventi 
Lietuvoje. Pragyvenimui lėšų 
V. Kudirka užsidirbdavo pri
vačiomis pamokomis ir perra
šinėdamas rankraščius (.turėjo 
dailią rašyseną). Nors Varšu
voje V. Kudirkai didelę įtaką 
darė lenkų kul tūra , tačiau jis 
nebuvo kurčias ir aklas lietu
viškiems reikalams, kuriuos 
atidžiai sekė ir kritiškai verti
no. 

1883 m. pasirodžiusi .Auš
ra" V. Kudirkai padarė didelį 
ir lemiamą įspūdį. Jei pirmiau 
jis iš tolo stebėjo lietuvišką 
veikimą ar smerkė jį, tai 
.Aušra" paskatino žengti 
drauge su tautiškai ir kultū
riškai atbundančia Lietuva, 
net stoti jos priešaky, jai va
dovauti. Savo atsiminimuose 
V. Kudirka pasakoja, kad pa
skaitęs „Aušrą", jis susigrau
dino ir ant stalo apsikniaubęs 
verkė. Gaila, j a m buvo tų va
landų, kurios nesugrąžinamai 
tapo išbrauktos iš jo gyveni
mo. Po to V. Kudirkos krūtinę 
pripildė rami, smagi šiluma. 
Pasijutęs didžiu galingu: pas
ijuto esąs lietuviu. Tą valandą 
V. Kudirka vadina antruoju 
savo užgimimu ir ją laiko 
svarbiausia savo' gyvenime. 
(,,Varpas",1893m.) 

,Aušrai" sustojus, dr. V. Ku
dirka, lietuvių studentų pade
damas, 1889 m. pradėjo leisti 
mėnesinį laikraštį „Varpą", 
išsilaikiusi iki 1905 m. „Var
pas" apjungė visą lietuvių 
šviesuomenę, rašydamas viso
keriopais klausimais. Dr. V. 
Kudirkos raštai išleisti še
šiuose tomuose. Dr. V. Kudir
ka mirė džiova, vos 41 metų 
tesulaukęs. Popietėje buvo pa
deklamuoti 4 V. Kudirkos eilė
raščiai. Eilėraštį „Labora" de
klamavo A. Pankiene. o „Vi
lija", „Motinai", „Varpas" — 
O. Lukienė. 

Po to žiūrėjome vaizdajuos
tę iš Vilniaus. Žurnalistė Da
lia Kutraitė kalbėjosi su tėvu 
A. Saulaičių, SJ. Tėvas A. 
Sąulaitis pradėdamas pašne
kesį, pareiškė, kad „savo šir
dies duris laiko atviras vi
siems". Iš pokalbio aišku, kad 
tėvui A. Saulaičiui labai rūpi 
Lietuvos jaunimas , nes kuni
gas nori išauginti „laisvą 
žmogų". Tėvas A. Sąulaitis 
sakė, kad lietuviukai (jauni
mas) labai gabūs ir turi daug 
kantrybės (gali ramiausiai ir 
susikaupę išklausyti 3 valan
das trunkančią paskaitą). 
Paklaustas, kodėl bažnyčioje 
visi tokie rimti, jis paaiškino, 
kad tai liūdesys — tradi
ciškas. Danguje linksma, tai 
ir bažnyčioje žmonės turėtų 
jaustis giedriai nusiteikę, nes 
Kristus prisikėlė, ir mes esa
me atpirkti už savo nuodėmes 
Jo besąlygiška meile. 

Tikėkimės, kad šitą vaizda
juostę teks vėl pamatyti, nes 
joje labai daug įdonių min
čių". 

Emilija J. Valantinienė 
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