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Konservatoriai: Šimtas dienų 
be rietenų 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — „Šimtą dienų konser
vatorių frakcija Seime skelbia 
moratoriumą ir nebekalbės 
(...) apie menamus vagnori-
ninkus ar landsbergininkus", 
antradienį spaudos konferen
cijoje pranešė partijos pirmi
ninko bei frakcijos seniūno 
pavaduotojas Sigitas Kaktys. 

Anot jo, nuo šiol konservato
riai įsipareigoja ka lbė t i apie 
problemas, apie galimus 
sprendimus ir teikti skirtin
gas nuomones". 

Pastaruoju metu buvęs 
premjeras Gediminias Vag
norius ir jo šalininkais laiko
mi konservatoriai vis dažniau 
kritikuoja prieš tris mėnesius 
paskirtąją premjero Rolando 
Pakso vadovaujamą vyriausy-

be. 
S. Kaktys gyrė G. Vagno

riaus, Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkės 
Elvyros Kunevičienės, Sociali
nių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininkės Birutės Visoka-
vičienės pastarojo meto pa
reiškimus. Ja is neretai buvo 
kri t ikuojama R. Pakso vyriau
sybės, Finansų bei Ūkio mi
nisterijų sprendimai. „Iš tikro 
tai y ra kalbėjimas atvirom 
akimis, šiltu žvilgsniu į val
stybės problemas", sakė S. 
Kaktys . 

J i s ragino ir kitus frakcijos 
nar ius nebijoti reikšti savo 
nuomonę apie ekonomines ir 
socialines problemas, daly
kiškai diskutuoti ir ieškoti 
sprendimų. • 

Nuotr.: Čekijos ir Lietuvos prezidentai Vaclav Havel ir Valdas Adamkus 
susitiko Prahoje. .Eltai 

Lietuvos ir Čekijos santykiai 
— pavyzdiniai 

Ignalinos elektrinės uždarymas 
pražudys Lietuvą 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — Buvęs premjeras 
Gediminas Vagnorius prašo 
prezidento nepritarti Seime 
svarstomai valstybinės ener
getikos strategijai, numa
tančiai, kad pirmasis Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
blokas būtų uždarytas iki 
2005 metų. 

„Jaučiu pareigą kreiptis į 
prezidentą ir prašyti jo, kaip 
valstybės vadovo, įtakingo 
gamtosaugos specialisto, ne
pritarti Okio ministerijos pa
rengtam, nepagrįstai skubo
tam ir neatlygintinam IAE 
sustabdymo planui", sakoma 
antradienį išplatintame G. 
Vagnoriaus kreipimesi į Valdą 
Adamkų. 

Buvusio premjero nuomone, 
dabartiniai jėgainės stabdymo 
planai pažeistų Lietuvos stra
teginius ekonominius ir val
stybingumo siekius, sukeltų 
sunkias socialines pasekmes, 
naują žmonių nepasitenkini
mo bangą. 

G. Vagnorius netiesio
giai kritikuoja prezidentą V. 
Adamkų, kad jo vadovaujama 
Valstybės gynimo taryba pa
keitė ankstesnįjį sprendimą 
dėl IAE naudojimo. 

G. Vagnorius primena, kad 
1998 m. pavasarį Briuselyje 
buvo susitaręs, kad IAE gali 
būti stabdoma, jei tarptautinė 
nepriklausomų žinovų komisi
ja nustatytų, jog tolimesnis 
elektrinės blokų naudojimas 
keltų grėsmę. 

Antradienį Seimui pristaty
toje energetikos strategijoje 
numatoma pirmąjį IAE bloką 
uždaryti iki 2005 metų, o an
trojo reaktoriaus stabdymo 
planas turėtų būti numatytas 
2004 metais parengtoje stra
tegijoje. 

Prieš porą savaičių tam pri
tarė Valstybės gynimo tarybą. 

Savo pareiškime G. Vagno
rius ragina valdžios instituci
jas atnaujinti derybas su Eu
ropos Komisija (EK) ir di
džiosiomis Vakarų valstybė
mis dėl „realiai įgyvendi
namų" IAE blokų sustabdymo 
terminų, paremtų abipusėmis 
nuolaidomis ir konkrečia neat
lygintina tarptautine finan
sine parama. 

G. Vagnoriaus nuomone, 
IAE blokų sustabdymas pagal 
dabartinį scenarijų pažeistų 
Lietuvos gyvybinius tikslus, 
atneštų didžiulę ekonominę 
žalą, kuri mokesčių mokėtojus 
prislėgtų nepakeliama 15-20 
milijardų litų našta. Taip pat 
būtų prarasta 3-4 milijardus 

litų kainuojančios Kruonio hi-
droakumuliacinės elektrinės 
vertė, 1.5-2 kartus padidėtų 
elektros energijos kaina gy
ventojams ir įmonėms, o pra
radusi elektros energijos pajė
gumus, Lietuva netektų ir 
ekonominių galimybių pri
t raukt i investicijų Lietuvos 
prisijungimui prie Europos 
elektros energijos tinklų. 

G. Vagnoriaus nuomone, IAE 
uždarymas „niekada nebuvo, 
nėra ir negali būti oficialiu na
rystės Europos Sąjungoje (ES) 
kriterijumi". 

Vi ln ius , rugsėjo 21 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Čekijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
ir Vaclav Havel tikisi, kad 
sparčiai besiplėtojantys dvi
šaliai santykiai taps įkve
piančiu bendradarbiavimo pa
vyzdžiu klestinčiame Senaja
me žemyne, sakoma bendra
me prezidentų pareiškime, pa
skelbtame po antradienį vyku
sio susitikimo Prahos pilyje 
Čekijoje. 

„Skiriamųjų Šaltojo karo 
linijų išnykimas atvėrė kelius 
natūraliai ir spartesnei Euro
pos ir transatlantinės erdvės 
integracijai, kurioje svarbus 
vaidmuo tenka ir nelaisvę pa
tyrusioms Vidurio bei Rytų 
Europos valstybėms", teigia-

Kas norėjo sutrukdyti skrydį 
po Vilniaus tiltais? 

V i l n i u s , rugsėjo 21 d. 
(BNS-Elta) — Lietuvos didvy
riu tapusio lakūno Jurgio 
Kairio skrydis po sostinės Šilo 
tiltu galėjo baigtis tragiškai, 
jei būtų likusi nepastebėta ten 
specialiai palikta kliūtis. 

Dienrašt is „Respublika" an
tradienį pranešė, kad likus 
pusvalandžiui iki lakūno 
skrydžių po dešimčia Vilniaus 
tiltų, maždaug 2 milimetrų 
storio viela šeštadienį buvo 
pas tebėta kabanti Šilo tilto 
apačioje, per patį vidurį- Nuo 
vielos galo iki vandens ta rpas 
siekė tik apie 2 metrus. 

Skrydžiui vadovavusios Ci
vilinės aviacijos inspekcijos 
virš ininkas Alvydas Šumskas 
mano, kad vielą po tiltu 
skrydžiui pavojingoje vietoje 
kažkas pakabino piktybiškai. 

I škar t buvo uždrausta skris
ti po Šilo tiltu, tačiau polici
ninkai vielą nukabino per 
dešimt minučių, be jokios spe
cialios įrangos, todėl lakūnas 
nusprendė nelaužyti pažadų ir 
atliko skrydžius po visais pla
nuotais t i l tais. 

Stebint daugybei žmonių, J. 
Kairys akrobatiniu lėktuvu 
Su-26 šeštadienį praskrido po 
Valakupių, Šilo, Lazdynų, 
Vingio parko, Žirmūnų, Gele
žinio vilko, Liubarto, Žvėryno, 
Žaliuoju tiltais, o po paskuti
niuoju — Baltuoju tiltu — 
praskrido net keturis kar tus . 

Žiniaskla ida „perlenkė 
lazdą" 

Policija nuramino, kad ži-
niasklaidos ir Seimo narių 
nerimas dėl galimų veiksmų 
prieš lakūną Jurgį Kairį yra 
nepagrįs tas . Surūdijusi viela 
ant Šilo tilto Vilniuje kabėjo 
„greičiausiai nuo tilto pastaty
mo". 

Pranešime sakoma, kad vie

los tvirtinimo prie tilto kon
strukcijų vieta buvo aprū
dijusi, o aplink ją esančios 
konstrukcijos — padengtos 
dulkių sluoksniu, ant kurio 
nebuvo jokių pėdsakų. „Šios 
aplinkybės rodo, kad viela ne
galėjo būti pritvirtinta specia
liai skrydžiui sutrukdyti", tei
giama Policijos departamento 
pranešime. 

Antradienį, žiniasklaidai pa
skelbus apie buvusią kliūtį 
skrydžiui, Seimo nariai parei
kalavo policijos ir kitų teisė
saugos tarnybų informacijos, 
ar tai negalėjo būti piktybi
nis veiksmas. 

Pasaulinė televizijos stotis 
CNN kaip vieną iš įspū
dingiausių sporto naujienų 
įvykių antradienį rodė J. Kai
rio skrydžio ištraukas. 

CNN pabrėžė ypač sudė
tingą skrydį po senuoju Žvė
ryno tiltu, kur Jurgis Kairys 
turėjo pranerti tik vos pro 6 
metrų tarpą, skyrusį tilto kon
strukcijas nuo vandens. 

* S e i m o p irmininkas Vy
t a u t a s Landsbergis antra
dienį nusiuntė užuojautos te
legramą buvusiam Sovietų Są
jungos prezidentui Michail 
Gorbačiov dėl jo žmonos mir
ties. 67 metų Raiša Gorbačio
vą pirmadienio rytą mirė Vo
kietijos ligoninėje nuo ūmios 
leukemijos. Šio dešimtmečio 
pradžioje V. Landsbergis buvo 
kiečiausias M. Gorbačiov po
litinis priešininkas, vienam jų 
siekiant Lietuvos nepriklauso
mybės, o kitam — pertvarkyti 
Sovietų Sąjungą. Kiti Lietuvos 
vadovai M. Gorbačiov užuo
jautų nepareiškė. Užuojautą 
dėl R. Gorbačiovos mirties 
pareiškė popiežius Jonas Pau
lius II, buvusi Britanijos mi
nistre pirmininke Margaret 
Thatcher. Prancūzijos prezi-

ma pareiškime. Jame pažy
mima, kad Europos Sąjungos 
ir NATO plėtra suteikia Euro
pai atsinaujinimo galimybę. 
Lietuva ir Čekija siekia pri
sidėti prie bendrųjų europie
tiškų vertybių ir tradicijų plė
totės, tęsdamos demokratines 
reformas, stiprindamos savo 
valstybių pilietines visuome
nes bei skatindamos dvišalį ir 
regioninį bendradarbiavimą. 

„Iki šiol Europa savo isto
rijoje neturėjo tokios galimy
bės, kuri yra dabar, būti su
vienyta remiantis lygybės, tei
singumo, tarpusavio pagarbos 
ir visų valstybių, tautų bei pi
liečių savarankiškumo princi
pu. Lietuva ir Čekija tiki, kad 
Europa išnaudos šią galimy
bę", teigia Lietuvos ir Čekijos 
prezidentai. 

Antradienį rytą su valsty
biniu vizitu į Čekijos sostinę 
Prahą atvykęs Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus Čekijos va
dovui įteikė Vytauto Didžiojo I 
laipsnio ordiną. 

Kaip praneša Lietuvos pre
zidento spaudos tarnyba, pre
zidentai apsvarstė valstybių 
stojimą į ES ir Lietuvos siekį 
tapti NATO nare. V. Havel už
tikrino V. Adamkų, kad Čeki
ja remia Lietuvos pastangas 
prisijungti prie šių tarptauti
nių organizacijų. 

V. Havel priminė, kad Če
kija rėmė Lietuvos kovą dėl iš
sivadavimo. Čekija Lietuvos 
nepriklausomybę pripažino ir 
diplomatinius santykius atkū
rė 1991 metais. 

„Jūsų tautos pradėta 'ak
sominė revoliucija' ir 'Prahos 
pavasaris' atvedė į mūsų 'dai
nuojančią revoliuciją' ", sakė 
V. Adamkus. 

Didėja susirūpinimas 
Būtingės terminalo saugumu 

Vilnius , rūpėjo 21d . (BNS) 
— Opozicinė LDDP, žvejų bei 
aplinkosaugininką atstovai 
ragina kuo greičiau imtis pa
pildomos ekologinės priežiūros 
Būtingės naftos terminalo ra
jone. 

Spaudos konferencijoje Sei
me antradienį LDDP frakcijos 
narys Justinas Karosas kriti
kavo Aplinkos ministerijos po
žiūrį į Būtingės terminalo 
naudojimą. Anot jo, aplinko
saugos kontrolės kokybė plū
duro rajone smarkiai atsilieka 
nuo kontrolės Klaipėdos uoste 
bei kaimyninės Latvijos van
denyse. Terminalo plūduras 
yra maždaug už 7 kilometrų 
nuo kranto ir apie 1.5 kilomet
ro nuo Latvijos teritorinių 
vandenų. 

Toje pat spaudos konferen
cijoje dalyvavę Ekologijos in
stituto direktorius profesorius 
Juozas Virbickas ir Šventosios 
žvejų asociacijos prezidentas 
Viktoras Butavičius įspėjo dėl 
naftos terminalo naudojimo 
pasekmių. Ekologas ir žvejys 
teigė, jog būtina atlikti at
plaukiančių tanklaivių van

dens cheminį ir ekologinį tyri
mą. J. Virbickas ir V. Butavi
čius ragino vyriausybę terito
riniuose ir ekonominės zonos 
vandenyse nerengti karinių 
pratybų, per kurias išbaido-
mos žuvys, Būtingės plūduro 
rajone atlikti išsamų jūros gy
vūnijos ir augmenijos patikri
nimą, locmanų ir tyrėjų darbą 
patikėti tik vietos specialis
tams. 

„ 'Williams International' į 
Lietuvą žiūri kaip į aborige
nus. Jie ypatingų sentimentų 
Baltijai nejaučia", teigė žvejy
bos problema susirūpinęs Sei
mo narys filosofas J . Karosas. 
J. Virbickas įspėjo, kad Bū
tingės rajonas ypač jautrus 
žuvininkystės požiūriu, nes 
čia yra stintų ir uotų neršta-
vietės, bretlingių mitybos vie
ta. 

Lietuvos oficialūs pareigū
nai teigia, kad terminalo plū
duras yra saugus. 

Šventosios žvejų asociacijos 
prezidentas teigė, kad J a u be 
tyrimų aišku, kad žala pada
ryta, nes kelis kartus sumažė
jo sugaunamų žuvų". 
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Sąjūdininkai įžvelgia 
Rusijos jėgas" signatarų 

sklypų istorijoje 
Vilnius , rugsėjo 21 d. 

(BNS) — Lietuvos Sąjūdis pa
reiškė, kad Kovo 11-šios akto 
signatarų žemės sklypų skan
dalą surežisavo Rusija. „Ru
sijos tamsiosios jėgos diriguo
ja, reikia destabilizuoti padėtį 
Lietuvoje, reikia sukelti ne
pasitenkinimo nepriklauso
mybe bangą, reikia parodyti, 
kad pasirašę nepriklausomy
bės aktą signatarai yra ne tie 
žmonės, tad ir nepriklausomy
bė yra neigiamas reiškinys7", 
rašoma Sąjūdžio tarybos pa
reiškime. 

J ame smerkiamas žinia-
sklaidos ir opozicijos domėji
masis, kokiomis aplinkybėmis 
trys konservatoriai, Nepri-

dentas Jacąues Chirac, Vokie
tijos kancleris Gerhard 
Schroeder bei Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin. ,BNS> 

klausomybės atkūrimo akto 
signatarai gavo įsigyti žemės 
sklypus Žvėryne, viename 
brangiausių Vilniaus rajonų. 

Seime kuriamą komisiją šiai 
istorijai išsiaiškinti sąjūdi
ninkai ragina pasidomėti ir 
atskleisti „paslapties šydą nuo 
viso nekilnojamojo turto". „Čia 
neturi būti jokių paslapčių. 
Kiekvienas Lietuvos pilietis 
turi teisę žinoti, kas jo kaimy
nas, kas yra nupirkęs žemės, 
kada. ir ko nupirko, kad par
davė ir už kiek, kas ir kada 
skyrė sklypus prestižinėse vie
tose ne tik piliečiams, bet ir 
juridiniams asmenims", ra
šoma pareiškime. 

Pasak dokumento, būtina 
paskelbti, kas yra privatizavęs 
..pagrindines Lietuvos parduo
tuves, turgavietes, prekybos 
centrus ir 1.1.". „Ir tada iš tik-

JAV prezidentas — prieš 
skurdą ir už bendrą gerovę 

J u n g t i n ė s Tau to s , rugsėjo 
21 d. (AP-BNS) — JAV prezi
dentas Bill Clinton antradienį 
pareiškė, kad Jungtines Tau
tos ir jos narės turi imtis akty
vesnių veiksmų, siekiant sus
tabdyti žiaurumus bet kurioje 
pasaulio valstybėje, tačiau pa
žymėjo, kad atsakas turi būti 
tikroviškas ir t inkamas. 

„Mes negalime daryti visko 
visur", sakė B. Clinton Gene
ralinei asamblėjai. „Tai, kad 
mes turime įvairių tikslų skir
tingose pasaulio dalyse, dar 
nereiškia, kad mes turime bū
ti abejingi nekaltų žmonių 
naikinimui bet kurioje pasau
lio vietoje". „Kartais atsaky
mas yra ekonominis ir politi
nis spaudimas, suderintas su 
diplomatija". „Kitais atvejais 
reikalingas karinis įsikiši
mas, kaip kad buvo Kosove, 
kai NATO emesi veiksmų, mė
gindama sustabdyti serbų iš
puolius prieš etninius alba
nus", sakė JAV prezidentas. 

B. Clinton kalba atkartojo 
daugelį pirmosios dienos pasi
sakymų asamblėjos metinia
me susirinkime, kuriame dau
giausia dėmesio buvo skiria
ma humanitarinei pagalbai 
Kosove, Rytų Timore ir Afri
koje. 

Savo kalboje B. Clinton taip 

pat paragino siekti, kad ki
tame tūkstantmetyje viso pa
saulio vaikai būtų apsaugoti 
nuo branduolinių, cheminių ir 
biologinių ginklų panaudoji
mo. 

„Vis dar laukiant, kada Ru
sija patvirtins antrąją Strate
ginės ginkluotės apribojimo 
sutartį, Jungtines Valstijos ir 
Rusija pradeda derybas dėl 
trečiojo sutarties varianto, ku
riuo savo branduolinių ginklų 
atsargą sumažins iki 80 proc. 
Šaltojo karo metų lygio", sakė 
B. Clinton. 

„Nors Irako žmonių kančios 
turi būti palengvintos, pasau
lis negali leisti Irako režimui 
niekinti JT nutarimus ir at
kurti savo ginkluotę", teigė 
Amerikos vadovas. 

JAV prezidentas kreipėsi į 
188 narių asamblėją, raginda
mas JT ir jos nares pradėti 
„negailestingą mūšį" prieš 
skurdą už bendrą gerovę, 
„kad ne viena žmonijos dalis 
pasaulio ekonomikoje nebūtų 
palikta nuošalyje". 

B. Clinton nusprendė neda
lyvauti pirmadienį pirmosios 
Generalinės asamblėjos sesi
jos dienos renginiuose iš pa
garbos tą dieną vykusiai žydų 
šventei Jom Kipurui. 

Lietuva tęs įtariamų 
karo nusikaltėlių persekiojimą 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus dar kartą patvirtino 
Lietuvos pasiryžimą išnagri
nėti nacistinės ir sovietinės 
okupacijų palikimą, sakoma 
antradienį išplatintame Lietu
vos vadovo pareiškime, skirta
me ketvirtadienį minimai Žy
dų genocido atminimo dienai. 

Jame primenama, kad šių 
dviejų okupacijų padarinius 
tiria pernai prezidento pasiū
lymu įsteigta tarptautinė ko
misija. 

Prezidento nuomone, teis
mo priimtas sprendimas sus
tabdyti žydų genocidu kaltina
mo Aleksandro Lileikio bylos 
nagrinėjimą jokiu būdu neturi 
būti aiškinamas kaip „Lietu
vos vyriausybes ryžto į teisin
gumo rankas atiduoti tokiais 
nusikaltimais kaltinamus as
menis silpnėjimas". 

„Lietuvos teismai yra nepri
klausomi, todėl nei vykdomoji, 
nei įstatymus leidžiamoji val
džia neturi teisės kontroliuoti 
jų sprendimų", pabrėžiama 
pareiškime. 

Rugsėjo 10 d. Vilniaus apy
gardos teismas sustabdė 92 
metų A. Lileikio bylą dėl blo
gos kaltinamojo sveikatos, ne
leidžiančios jam dalyvauti 
teisme. 

Pareiškime V. Adamkus už
tikrino, kad Lietuva tęs karo 
nusikaltimais kaltinamų as
menų teisminį persekiojimą. 

Per pirmąjį šių metų pus
metį Generalinė prokuratūra 
buvo iškėlusi beveik 80 bau
džiamųjų bylų dėl atsakomy
bes už Lietuvos gyventojų ge
nocidą nacių ir sovietines oku
pacijos ir aneksijos metais. 

ro pamatysime, kur slypi 
skurdo priežastis", rašo sąjū
dininkai. 

Sąjūdis prieš dešimtį metų 
sutelkė Lietuvą kovai už ne
priklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos, bet ją iškovojus, ši 
visuomeninė organizacija vi
siškai neteko turėtos įtakos 
visuomenėje. 

Kaltinamieji ar įtariamieji šio
se bylose yra asmenys, akty
viai veikę tiek sovietų, tiek ir 
nacių represinėse struktūrose. 

Minint Žydų genocido atmi
nimo dieną, prezidentas V. 
Adamkus pirmadienį pasirašė 
potvarkį apdovanoti asmenis, 
kurie nepaisė mirtino pavo
jaus sau ar savo šeimai ir II 
pasaulinio karo metais gelbėjo 
žydus nuo nacių genocido. 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiu
mi apdovanoti beveik 50 as
menų, iš kurių apie 35 — po 
mirties. 

* Se imas s u d a r ė laikiną
j ą komisiją, kuri nagrinės že
mės sklypų skyrimo Vyčio 
Kryžia*us ordino kavalieriams, 
Nepriklausomybės akto sig
natarams lengvatinėmis sąly
gomis teisinius pagrindus bei 
kriterijus. Komisijos sudary
mą pasiūlė LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas Juršėnas. 9 
narių komisijoje 4 jų priklauso 
Konservatorių frakcijai, po 
vieną — Centro, Krikščionių 
demokratų, Socialdemokratų, 
LDDP ir Nepriklausomai frak
cijai. (BNS' 

* Švie t imo i r m o k s l o mi
n i s t r a s Kornelijus Platelis 
kreipėsi į Vidaus reikalų mi
nisteriją, apskričių viršininkų 
administracijas bei miestų ir 
rajonų savivaldybes su prašy
mu užtikrinti, kad būtų vyk
domi Alkoholio kontrolės ir 
Tabako kontroles įstatymai. 
Ministerija susirūpinusi, jog 
pastaruoju metu pagausėjo at
vejų, kai neblaivūs nepilname
čiai dalyvauja masiniuose ren
giniuose, jaunimo susibūrimų 
vietose pilnametystes nesu
laukusiems jaunuoliams par
davinėjami alkoholiniai gėri
mai ir tabako gaminiai. EIU> 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 22 d.: Digna, Kintau-

tas, Mauricijus, Tarvinas, Tomas, 
Virmante Virma: Baltų vienybės 
diena 

Rugsėjo 23 d.: Galintas. Galin-
tė. Lina. Linas. Tafta. Tekle 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„LIETUVOS ISTORINES VĖLIAVOS" 
PARODA BAIGTA KULTŪROS VAKARU 

viceministre, Edmundas Rim
ša, Lietuvos istorijos instituto 
direktorius. Ramutė Petru
lienė — dailininkė, Vytautas 
Juozapaitis solistas (barito
nas) ir Nijolė Ralytė — pia
niste. 

Programoje — vakaro daly
vių pokalbis apie lietuvių 
skautų JAV sukurtą Lietuvos 
istorinių vėliavų rinkinį bei jo 
panaudojimo ateityje galimy
bes ir lietuviškos muzikos is
torine tematika koncertas. 

Koncertą atliko sol. Vytau
tas Juozapaitis, akompanuo
jant pianistei Nijolei Ralytei. 

Solistas dainavo: J. Naujalio 
„Oi neverk, motušei"; V. Klo
vos Udrio dainą iš operos 
„Pilėnai"; A. Ponkielio Erdvi-
lio ariją iš operos „Lietuviai"; 
J. Karnavičiaus Jaunojo bajo
ro dainą iš operos „Gražina". 

^ * * 5 « B M H 

#^J 
1 B . \JftaV 
1 3 T ^ ' Į 
• '. V. . " - l̂ill 

l t ^^HBI 
t^§4miams' AtntetAst/if padetijtt • 

Sfce/ko* 5-15 d. 

4999 

Plevėsuoja Lietuvos istorines vėlia
vos. 

Lietuvos dailės muziejus lie
pos 5 d. Vilniaus paveikslų 
galerijos rūmų kieme atidarė 
parodą „Lietuvos istorinės vė
liavos", skirtą Mindaugo ka
rūnavimo — Lietuvos Vals
tybės dienai. Buv. Chodkevi
čių rūmų kieme eksponuota iš 
JAV lietuvių skautų sąjungos 
archyvo gauta istorinių vėlia
vų kolekcija f 45 vėliavų re
konstrukcijos). { Lietuvą paro
dai vėliavas atvežė Jėzuitų 
draugijos Lietuvoje ir Latvi
joje provincijolas. Vilniaus Šv. 
Jonų bažnyčios rektorius tė
vas Antanas Saulaitis. Jis, 
dirbdamas JAV, su kitais 
skautų ir ateitininkų stovyklų 
organizatoriais 1977 m. su
manė atkurti pagal istorinius 
piešinius ir aprašymus bei 
Plasenburgo pilyje (Vokietija) 
eksponuojamą didžiulę Žalgi
rio mūšio diaramą istorines 
Lietuvos vėliavas, kurios pir
miausia papuošė jaunimo sto
vyklų būrius, o vėliau pradė
tos eksponuoti stovyklose kaip 
Lietuvos istorijos pažinimui 
skirta paroda. 

Lietuvos dailės muziejui su
rengus tarptautinę parodą 
„Žalgirio mūšis", kurioje ek
sponuojamos rekonstruotos 
Žalgirio mūšio vėliavos iš Len
kijos kariuomenės muziejaus 
rinkinių, iš tėvo A. Saulaičio 
buvo sužinota apie skautų ar
chyve Lemonte saugomas se
nosios Lietuvos valstybės vė
liavas. Jų rekonstrukcijos au
toriai — kun. A. Saulaitis ir A. 
Radžius (Baltimorė). Vėlia
voms medžiagas parinko ir jas 
pasiuvo dailininkė Ramutė 
Petruliene 'Detroitas). 

Paroda Vilniuje buvo gau
siai lankoma, todėl net dukart 
pratęstas jos laikas f iki rug
sėjo 15 d.). Eksponuojamos ko
lekcijos sukūrimui apžvelgti 
bei panaudojimo ateityje gali
mybėms aptarti skiriamas šis 
kultūros vakaras. 

Kultūros vakaras, skirtas 
parodos „Lietuvos istorinės vė
liavos" pabaigai, š.m. rugsėjo 
15 d., 6 vai. vak. vyko Vilniaus 
paveikslų galerijoje. Didžioji 
gatvė Nr. 4. Vakaro vedėjas — 
Lietuvos dailės muziejaus di
rektorius Romualdas Budrys. 

Vakaro programoje dalyvavo 
v.s. 61. Antanas Saulaitis, Jė
zuitų draugijos Lietuvoje ir 
Latvijoje provincijolas, Vaiva 
Vėbraitė — Švietimo ir mokslo 

Rako stovyklavietėje, Custer, MI, vykusioje I.SS JAV Vidurio rajono stovykloje, „Naujos jėgos" pastovyklės vil
kiukai ant uniforminių marškinių siuvasi stovyklos ženklą. Nuotr. A. Paužuol io 

„ŽVAIGŽDŽIŲ" STOVYKLA BRAZILIJOJE 

Dėkojame v.s. fil. kun. Anta
nui Saulaičiui, SJ, už suteiktą 
žinią. Lauksime informacijų 
apie minimo pašnekesio išva
das. Red. 

IŠLYDĖJOME 
v.s. VYTAUTĄ 

SKRINSKĄ 
Š.m. rugpjūčio 28 d. rytą 

Mirties angelas iš mūsų tarpo 
išsivedė a.a. v.s. Vytautą 
Skrinską, nepailstantį skau
tiškos veiklos ugdytoją. Liūdi 
jo netekusi žmona, vaikai, vai
kaičiai, artimieji ir Toronto 
lietuvių skautiškoji šeima. 

Velionis buvo pašarvotas To
ronto Turner ir Porter laidoji
mo namuose, kur viešas atsis
veikinimas įvyko rugpjūčio 31 
d. vakare. Garbės sargyboje 
prie karsto budint skautinin
kams, maldas atliko Prisikė
limo parapijos klebonas s. 
kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Šeimos vardu at
sisveikino vaikaitė Indrė Vis-
kontaitė, sūnus ps. dr. Gailius 
Skrinskas. K.L.B. pirm. A. 
Vaičiūno atsisveikinimą per
skaitė S. Piečaitienė. Lietu
viško skautybės fondo pirm. 
v.s. fil. P. Molio užuojautos 
telegramą perskaitęs v.s. F. 
Mockus, pareiškė užuojautą 
šeimai visos Toronto skautijos 
vardu. Paskui visus pakvietė 
ratan sugiedoti „Ateina nak
tis" ir „Lietuva brangi". 

Rugsėjo 1 d. Prisikėlimo 
šventovėje paskutinis atsisvei
kinimas. Jau nuo 9 vai. r. čia 
rinkosi artimieji draugai, pa
rapijiečiai, uniformuoti skau
tininkai, skautininkės, vyr. 
skautės, sk. vyčiai. Prieš 10 
vai. r. atvežtą karstą nešė ve
lionio vaikaičiai: Tomas ir 
Alenutė Skrinskai, Darius ir 
Indrė Viskontai, Linas Unde-
rys ir Stasys Kuliavas — visi 
skautai vyčiai ir vyr. skautės. 
Lydint karstą prie altoriaus iš 
abiejų pusių prie tako su už
degtomis žvakutėmis rankose 
stovėjo skautininkų ir skauti-
ninkių garbės sargyba. 

Gedulo šv. Mišias aukojo 
dvasios vadovas s. kun. Aug. 
Simonavičius, OFM, konce-
lebruojant kun. Eugenijui 
Jurgučiui, OFM, ir kun. Liu
dui Januškai, OFM. Labai 
gražų pamokslą pasakė klebo
nas, kartu visų parapijos ku
nigų ir parapijiečių vardu, pa
reikšdamas užuojautą velio-

Š.m. liepos mėnesį „Lituani
kos" sodyboje, Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės patalpose 
ir aplinkoje, vėl vyko smagi 
skautų ir skaučių stovykla. 

Šeštadienį, liepos 16 d., su
važiavę vadovai ir šeiminin
kės paruošė vėliavų aikštę, 
sutvarkė aplinką ir virtuvę. 
Ankstyvą sekmadienio rytą 
pradėjo rinktis stovyklautojai. 
Juos atvežė tėvai, kartu su 
palapinėmis, miegmaišiais ir 
kitais stovyklavimui reikalin
gais reikmenimis. Dievas buvo 
skautams maloningas, dova
nodamas puikų stovyklavimui 
orą — saulėtas dienas, žvaigž
dėtas naktis, malonią oro tem
peratūrą. 

Visą savaitę čia stovyklavo 
daugiau negu 60 įvairaus am
žiaus skautų ir skaučių. Vyra
vo puikus sugyvenimas ir ma
loni šeimyniška nuotaika. 
Kiekvieną rytą skardus ko
mendanto — skauto vyčio 
Pauliaus Butrimavičiaus švil
pukas žadino stovyklautojus. 
Greitai apsiprausę ir susitvar
kę visi skubėjo rikiuotis ryt
metinei mankštai, kurią pra
vesdavo prityrę skautai. Pas-

nio šeimai. Mišių skaitinius 
skaitė vyr. skautė Vaiva Un-
derytė, sk. vytis Paulius Dai-
lydė ir sk. vytis kand. Gintau
tas Neimanas. Giedojo „Vo
lungės" moterų ansamblis, 
„Volungės" ir parapijos cho
rai, vadovaujami muz. D. 
Radtkienės. Vargonais paly
dėjo muz. J. Govėdas. Solo 
„Ave Marija" giedojo Marjorie 
Sparks. 

Po Mišių, trims kunigams 
ir šeimai lydint karstą, velio
nis buvo išlydėtas pro garbės 
sargybą su degančiomis žva
kutėmis ir nuvežtas į Šv. Jono 
kapines prie Anapilio. Paly
dėjo arti 100 automobilių. 

Paskutines maldas prie ka
po tęsė kun. Eug. Jurgutis, 
OFM. Dalyvavo ir Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonas 
prel. J. Staškevičius ir pran
ciškonas studentas sk. vytis 
ps. Leimonas Žukauskas iš 
Lietuvos. Po maldų buvo su
giedota „Marija, Marija". F. 
Mockus ant karsto užbėrė 
saują Lietuvos žemių ir gin
tarų iš Palangos pajūrio, kur 
velionis 1933 m. stovyklavo. 
Vėl visų sugiedota „Ateina 
naktis", ant karsto sudėtos 
baltos rožės. Ilsėkis ramybėje, 
mielas broli ir drauge. 

Po laidojimo apeigų visi da
lyviai šeimos buvo pakviesti 
vaišėms į Anapilio salę. 

Per lankymą koplyčioje ve
lionio atminimui skirtas au
kas priėmė: Lietuviškos skau
tybės fondui ir Prisikėlimo 
bažnyčios persikėlimo fondui 
— v.s. V. Sendžikas ir s. D. 
Keršienė, šv. Mišioms — Mo
nika Povilaitienė. 

Laidotuvėse dalyvavo ne tik 
torontiečiai, buvo atvykusių iš 
Hamiltono, Londono , Roches-
terio ir kitur 

A.a. V. Skrinskas daugelio 
bus dažnai prisimenamas ir 
ilgai nepamirštamas. 

F. Mockus 

kui — skambant Lietuvos 
himnui aukštai į stiebus kilo 
vėliavos, buvo skaitomi pra
nešimai, skelbiama dienotvar
kė. Sužinodavom, kokie tą die
ną bus pašnekesiai, užsiėmi
mai, žaidimai, kokia numato
ma vakarinė programa, kuri 
skiltis budės, kas ir kokį dar
bą turės atlikti, ar mokytis 
įruošti lauko virtuvę. Kasdien 
bent dvi skiltys sau pietus 
gaminosi lauko virtuvėje. 

Kas vakarą į vakarines pro
gramas — laužą ar talentų 
vakarą atsilankydavo „Litua
nikos" gyventojai ir tuo laiku 
ten atostogaujantys svečiai. 
Visi smagiai užbaigdavo va
karus. Stovyklon buvo atvykę 
ir keli tėvai dalyvauti jų vaikų 
įžodžiuose. 

Stovyklos programai vado
vavo vyr. skautė Jųlia A. 
Ūkai, slaugės pareigas atliko 
vyr. skautė Camila Catanoce 
(Tarasevičiūtė), ūkio vedėjas 
— skautas vytis Marcio Godoi, 
vilkiukams ir paukštytėms va
dovavo *yr. skautė Anahy 
Makuškaitė, susimąstymus ir 
maldas pravedė skilt. Claudi-
jus Kupstaitis. 

Stovyklon atsilankė kun Pe
tras Rukšys. Atvažiavęs, jis 
paruošė stovyklautojus Mi
šioms, išklausė išpažintis, so
dybos koplyčioje aukojo šv. 
Mišias ir papasakojo apie šv. 

Jurgį, pasaulio skautų globė
ją-

Stovyklautojų maitinimu rū
pinosi trys smagios šeiminin
kės — Eliza Bertasso, Eugeni
ja Greičienė ir Marija Gar-
kauskienė. 

Stovykloje dalyvavo ir LSS 
„Palangos" vietininkijos skau
tai, kurie, gyvendami toli nuo 
V. Zelinos negali dalyvauti 
šeštadieniais vykstančiose su
eigose. Tai: Adomėnai, Luiza 
iš Sao Sebastiano, Ton ir Bru
no iš Ubatubos, Ąžuolai — Ta-
hara Charles ir Priscila iš 
Campinas, Greičiai — Tiago, 
Filipe ir Adriano iš Mongagua 
ir Veronika Šinkūnas iš Moco-
ca. 

Julia Tyla ir šiemet savo 
namą leido naudoti stovyklos 
reikalams, už tai jai tariame 
nuoširdų ačiū. Širdingai dė
kojame Janetei Zizienei, Rosei 
Ąžuolas, Taharai, psichologei 
Lairtes Vidai ir Eduardui 
Greičiui už jų paramą stovyk
lai. Taip pat dėkojame Dievui 
už visas suteiktas malones ir 
globą „Žvaigždžių" stovyklai, 
ruošiantis 2000 metams po 
„Lituanicos" žvaigždėtu dan
gumi. 

Atsakingi šios stovyklos va
dovai buvo v.s. Eugenija Bace
vičienė ir ps. Jurgis Prokopas. 

(Naudotasi „Mūsų Lietuva" 
Nr. 12 išspausdintu „Žvaigž
džių" stovyklos aprašymu). 

GERO VĖJO! 
„Broli Algimantai, valtys 

'Boružė', 'Musė', 'Širšė' ir 'Bitė' 
išplaukti pasiruošusios", —jū
rų skautų vadovui Algimantui 
Malkevičiui raportavo išplau
kiančių valčių kapitonai. 17 
laivelių flotilė leidosi į 10 die
nų žygį Nemunu. Daugiau nei 
šimtas jaunųjų jūrų skautų iš 
Kauno, Šiaulių, Tauragės ir 
kitų Lietuvos miestų nuo Vy
tauto bažnyčios prieplaukos 
patraukė į Kuršių marias. 
Rugpjūčio 7-17 dienomis neto
li Klaipėdos esančiame Dra
gūnų bataliono poligone vyks 
jūrų skautų vasaros stovykla. 

„Gero vėjo! Grįžkite kupini 
naujų įspūdžių", — išvykstan
tiems linkėjo vaikų tėvai, Lie
tuvos kariuomenės 1-ojo pulko 
kariai ir orkestras, skautijos 
vadovai. Išplaukiančiuosius 
palaimino kunigas Virginijus 
Pabrinkis. Jaunieji skautai 
kas dieną įveiks po 25-30 kilo
metrų. Nakvoti žadama sto
vyklavietėse ant kranto. Gel
bėjimosi liemenėmis vilkin
čius skautus lydi 2 apsaugos 
darbuotojai. Jie prižiūrės, kad 
projekto „Nuotykis Baltijoje 
'99" narių nuotaikos niekas 
nedrumstų. 

Laivelius suremontavo pa
tys jūrų skautai. Tarybinės 
kariuomenės paliktas, žmonių 
dovanotas valtis skautai sut
varkė ir pritaikė saugiam 
plaukiojimui. Žygį Nemunu 
organizavo Kauno jūrų skautų 
laisvalaikio centras ir jūrų 
skautija „Divytis". 

Kaip sako žygio organizato
rius A. Malkevičius, šioje ke
lionėje norima išmokyti vai

kus valdyti valtis, išsivirti val
gį. „Mes esame jūrų skautai, 
todėl keliaujame vandeniu. 
Kol kas nėra galimybės iš
plaukti į Baltijos jūrą, todėl 
leidžiamės kelionėn Nemunu", 
— sako desantinės valties 
šturmanas, jaunasis skautas 
Aleksandras Povilaitis. 

Šalia Vytauto bažnyčios jau 
prieškario laikais rinkdavosi 
Kauno jūrų skautai. Nuo čia 
Nemunu plaukdavo į Kuršių 
marias. 1989 metais atsikūrę 
skautai po metų davė pirmą
sias priesaikas. 

Visa flotilė keliauja į uosta
miestį, kur žada stovyklauti 
vasaros stovykloje. Jaunimas 
susipažins su Klaipėdos jūrei
vystės instituto mokymo tech
nika, karo laivu plauks į Balti
jos jūrą, mokysis buriuoti. 
Prie lietuvaičių žada prisi
jungti švedų, prancūzų ir len
kų jūrų skautai — iš viso arti 
pusantro šimto stovyklautojų. 

Andrius Sarcevičius 
Iš „Kauno diena" Nr. 174 

Tradicinė metinė jūros 
skautų ir skaučių „Puota 
jūros dugne" ruošiama šeš
tadienį, spalio 23 d., Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. Puotą pradėsime 6:30 
v.v. draugišku pabendravimu 
ir pasivaišinimu; 7:30 v.v. bus 
patiekta karšta vakariene. 9 
v. v. — šokiai. Šis vakaras yra 
vienas mėgiamiausių Čikagoje 
ir apylinkėse. Visi kviečiami 
Prašoma užsitikrinti vietas 
apie jūsų dalyvavimą iš ank
sto pranešant tel. 630-964-
9120. 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Te l . 708-422-8260 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellon: American Academy oi 

Family Practice 
ŠEIMOS G Y D Y T O J A 

320VV 61StAve. 
Hobert, IN 46342 

(219)947-5279 
Fax (219) 947-6236 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ GYDYTOJAS 

Center for hek>, 
1200 S. York,Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos susitarus. 

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, MLD. 
Board Certtfied, Intema) Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross ProfessionaJ Pavifion 

3 fl. South 
Uthuanian Plaza Ct. at Cafforram Ave. 

Crscago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

KVIEČIAM „LITUANICOS" 
TUNTO SUKAKTUVINĖN 

ŠVENTĖN 
„Lituanicos" skautų ir jūros 

skautų tunto eilėse per pasta
rąjį pusšimtį metų skautavo 
šimtai jaunuolių, iš .kurių 
išaugo daug šaunių vyrų — 
puikių skautų vadovų, visuo
menininkų, mokslininkų, ka
riškių, gydytojų, inžinierių, 
menininkų, architektų ir kitų 
profesionalų. O kiek tėvų ir 
rėmėjų darbais ir aukomis 
dalyvavo įvairiuose tunto dar
buose! Kaip būtų puiku jei jie 
visi susirinku drauge su dabar 
skautaujančiais švęsti šio tun
to 50 metų sukaktuvinę šven
tę, š.m. spalio 2 d. 6 vai. vak. 
vyksiančią Willowbrook poky
lių salėje, Willow Springs, IL. 
Visi kviečiami ir labai laukia
mi. Kad būtų žinomas dalyvių 
skaičius, prašoma būtinai apie 
jūsų dalyvavimą iki šeštadie
nio, rugsėjo 18 d. pranešti tun-
tininkui ps. fil. Ričardui Chia-
petta, tel.708-839-4438. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hiekory Hite, IL 

Te l . (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hiekory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Te l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje 

Spalio 2 d. — „Lituanicos" 
skautų tunto 50 metų veiklos 
sukaktuvinė vakaronė ir poky
lis Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

Spalio 15-17 d. — Akade
minio Skautų sąjūdžio suva
žiavimas Čikagoje. 

Spalio 23 d. — „Puota jū
ros dugne", jūros skautų ir 
skaučių tradicinis vakaras 
PLC sporto salėje, Lemonte. 

Gruodžio 10 d., — Tradi
cinės jūros skaučių ir skautų 
Kūčios PLC, Lemonte. 

Sausio 23 d. — Tradicinę 
jūros skautų ir skaučių ir 
iškilminga Klaipėdos 
sueiga PLC Lemonte. 

dienos 

Akademiniu Skautu sąjūdžio 7." metu veiklos sukaktuvinėje stovykloje 
..Draugyste", vykusioje ..Ranibyno" stovyklavietėj.-. Kalifornijoje, seses 
t.n N'ida Vanakojiene ir t n M i r i nd . i Kranksite ^ stovvklos gaire 
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LIETUVOS GYNYBOS 
KLAUSIMAIS 

KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Šią vasarą, dalyvaujant Lie
tuvos Šaulių sąjungos 80-me-
čio paminėjimo iškilmių rengi
niuose, kurie vyko birželio 26 
d. Kaune, teko susitikti su vi
sa eile aukštųjų Lietuvos pa
reigūnų. Po visų iškilmių Kau
no muzikinio teatro, buvusio 
Kauno valstybinio operos, dra
mos ir baleto teatro baltoje sa
lėje vyko užbaigtuvių vaka
ronė, kurios metu turėjau pro
gą susitikti su Lietuvos Kraš
to apsaugos ministru Česlovu 
Stankevičium bei naujai ski
riamu kariuomenės vadu bri
gados generolu Jonu Algirdu 
Kronkaičiu, su kuriuo buvau' 
jau pažįstamas Amerikoje. Su 
abiem atskirai pasišnekėjęs, 
užklausiau, ar jie sutiktų man 
duoti pasikalbėjimą Lietuvos 
krašto apsaugos klausimais, 
kurį panaudočiau užsienio lie
tuvių žiniasklaidoje. Abu mie
lai sutiko tokiam pašnekesiui. 
Sutarėme, kad, grįžę į Vilnių, 
po kelių dienų surasime tin
kamiausią dieną ir valandą 
tiems susitikimams. 

Pažadas buvo ištesėtas. Su
sitikimui buvo nustatytos 
skirtingos dienos, praėjus dau
giau negu savaitę po J . Kron-
kaičio inauguracijos \ kariuo
menės vadus, kurioje ir aš tu
rėjau progą dalyvauti. 

Susitikęs su kariuomenės 
vadu. pasveikinęs jį Lietuvių 
žurnalistų sąjungos vardu ir 
palinkėjęs sėkmės, vadovau
jant Lietuvos kariuomenei, 
užklausiau, kuriam laikui jis 
yra paskirtas ir ar jo amžius 
to neriboja. 

Gen. Kronkaitis, padėkojęs 
už sveikinimus ir linkėjimus, 
pareiškė: „Aš prižadu, daryti 
viską, kad 'Lietuvos kariuo
menė būtų tinkamiausiai pa
ruošta įsijungimui į NATO, 
kas užtikrintų Lietuvos sau

gumą ilgam laikotarpiui. O 
dėl klausimo, kokiam laikui 
esu paskirtas? Pagal Lietuvos 
karinės tarnybos įstatymą ka
riuomenės vadas yra skiria
mas tik penkeriems metams 
be jokių prailginimų. Del ma
no amžiaus — jokių apribo
jimų". 

Kariuomenė gera i 
p a r e n g t a 

J mano klausimą apie dabar
tinę mūsų kariuomenę ir jos 
pajėgumą Lietuvos apsaugai, 
tiek ministras, tiek kariuome
nės vadas atsakė panašiai. 
Kariuomenę sudaro visų rūšių 
pajėgos, apimančias sausumos 
dalinius, karinę aviaciją ir ka
rinį jūrų laivyną. Reguliarioje 
tarnyboje yra apie 9,000 ka
rių, o savanorių gretose apie 
12.000. Yra taip pat ir didelis 
rezervas, kurį sudaro kelios 
dešimtys tūkstančių jau pra
ėjusių Lietuvos kariuomenes 
tarnybą, jų tarpe nemažai už
sienyje apmokytų, ir taip pat 
didelis skaičius tarnavusių so
vietinėje kariuomenėje, bet 
dar pajėgių įjungti į krašto gy
nybą. Anot kariuomenės vado. 
šis rezervas, pagal visas kariš
kas kategorijas. siektų 
300,000 karių. O dėl ginkluo
tės, abu buvo beveik tos pačios 
nuomonės. Nors ji ir ne per 
geriausia, bet moderni. Šau
tuvų, kulkosvaidžių ir lengvų 
nešiojamų prieštankiniu gink
lų turima nemažai. Pastaruo
ju metu gauta ir minosvai
džių. Ir visa tai dažniausiai 
gaunama iš Vakarų valstybių 
nemokamai. Dar trūksta arti
lerijos, raketinių ginklų ir šar
vuočių, bet ir jų numatoma 
netrukus įsigyti. Ir su dabar
tine ginkluote, jei Lietuva bū
tų užpulta, kariuomenė yra 

Lietuvos Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius (dešinėje) kal
basi su žurnalistu Kęstučiu K. Miklu. 

Lietuvos kariuomenės vadas brigados gen. Jonas Algirdas Kronkaitis ir 
Kęstutis K. Miklas. 

pilnai pasirengusi r imtam pa
sipriešinimui ir be pagalbos iš 
NATO. Anot kariuomenes va
do, strategija jau yra išdirbta, 
reikalui esant, net pereiti į 
partizaninę kovos stadiją, kuri 
būtų pajėgi sudaryti nemažai 
problemų ir daug žalos už
puolėjui ar okupantui. 

Karininkai kalba tik 
l ietuviškai 

Kitas mano klausimas buvo 
apie dažnai nugirstamus atsi
liepimus, net priekaištus, dėl 
dar iki šiol esančių kariuo
menės vadovybėje buvusių 
aukšto rango sovietinių kari
ninkų, sulindusių ten dėl ge
resnio duonos kąsnio ir daž
nai, net darbo metu, tarpusa
vyje besikalbančių tik rusiš
kai. 

Abu krašto apsaugos siste
mos vadovai visus tuos prie
kaištus kategoriškai paneigė, 
pabrėždami, kad jie visi yra 
patriotiški lietuviai, kalba tik 
lietuviškai. Faktas yra tas , 
kad tie karininkai, išlavinti 
sovietų karo akademijose, yra 
aukštų kvalifikacijų specialis
tai, suteikę daug naudos, ku
riant Lietuvos kariuomenę. 
Bet jų jau nebedaug beliko. 
Nuo nepriklausomybės atsta
tymo jau daug naujų kari
ninkų yra paruošta, daug jų 
gavo papildomą išsilavinimą 
Vakaruose ir dabar sėkmingai 
vadovauja, pritaikydami ka
riuomenę vakarietiškiems rei
kalavimams. Abu vadovai taip 
pat pareiškė, kad nėra girdėję 
apie rusų kalbos vartojimą 
tarnybos metu. 

M-14 a r kalašnikovai? 

Specialiai užklausiau ka
riuomenės vadą apie spaudoje 
pasirodžiusius neigiamus ko
mentarus dėl jo nemokamai 

išrūpintų senesnio modelio 
amerikietiškų M-14 automati
nių šautuvų ir net be šaud
menų, kurie esą labai bran
gūs. Tvirtinama, kad senieji, 
dar ir dabar naudojami Rusi
jos armijoje, kalašnikovai yra 
daug geresni ir veikia, net 
smėliu apipilti, o amerikietiš-
kiems tokiu atveju iškart rei
kia tarti sudiev. 

Gen. Kronkaitis, prieš atsa
kydamas j šį klausimą, pa
reiškė, kad jam nelabai su
prantama, kodėl nuolat vis at
siranda žmonių, pasiruošusių 
kritikuoti a r ką nors apšmeiž
ti. Siūlymas atmesti šį M-14 
automatą ir lyginti su kalaš-
nikovo pranašumu yra nesą
monė. Šis šautuvas yra vienas 
geriausių šautuvų, technolo
giškai naujesnis už kalašni-
kovą ir dėl jo patvarumo nėra 
jokio skirtumo. M-14 yra daug 
veiklesnis, turi daug daugiau 
jėgos ir yra pranašesnis, ypač 
mūsų krašto topografijoje, 
šaudant ilgesniuose atstu
muose. O dė4*ovinių brangumo 
irgi nesąmonė. M-14 ir kalaš-
nikovo šoviniai yra panašaus 
kalibro, ir jų kaina maždaug 
ta pati. Būtų daug pigiau, jei 
šoviniai būtų gaminami Lietu
voj. Ir tam jau ruošiamasi. 

Ministras Stankevičius dėl 
nemokamai gaunamų ginklų 
irgi pasisakė. M-14 automatai 
bus gauti dar tik šį rudenį. Ne 
tik Amerikos, bet ir Vakarų 
Europos karininkai, kurie tą 
ginklą gerai pažįsta, vienbal
siai atmeta bet kokias prielai
das dėl šio ginklo netinkamu
mo. Išankstinis nusistatymas 
prieš amerikietišką ginklą ir 
siūlymas, kaip alternatyvą, 
rusišką ginklą pirkti, Lietuvai 
yra nepriimtinas. Lietuva 
džiaugiasi, kad gali gauti di
delį skaičių šautuvų nemoka
mai, už kuriuos reiktų sumo
kėti milijonus dolerių. Anot 

ministro, šaudmenų gamyba 
Lietuvoje greit prasidėsianti. 
Dabar perkami šaudmenys ir 
ateityje vietoje gaminami tu
rės atitikti NATO standar- i 
tams. 

Naujoku kol kas p a k a n k a 

Gen. Kronkaičio užklausiau 
ir dėl naujokų šaukimo į ka- Į 
riuomenę: ar jų pakanka, ar j 
daug jų vengia jos ir ar negal- j 
vojama apie savanorišką ka
riuomenę, panašią kaip Ame
rikoje yra? 

Jo atsakymas — šiuo metu 
jų užtenkamai yra. Galėtų bū
ti ir daugiau, bet nuo to sulai
ko finansai ir t rūkumas tin
kamų patalpų juos apgyven
dinti. Jų apgyvendinimas ap
griuvusiose ir apleistose buvu
siose sovietinėse kareivinėse 
yra nepriimtinas. Dėl to yra 
statomos modernios karei
vinės, kuriose mūsų kareiviai 
galėtų gyventi kaip žmones. 
Jų statyba yra pigesnė ir grei
tesne, negu atnaujinimas ir 
sumoderninimas visiškai ap
leistų bei nuniokotų buvusių 
kareivinių. Kai kurios jų yra 
šiek tiek suremontuotos, tin
kamos tik laikinam apsigyve
nimui. Klaipėdoje ir Rukloje 
kareiviai jau gyvena vakarie
tiško stiliaus bei kokybes pas
tatuose. Naujas pastatas yra 
statomas Panevėžyje ir kai 
kurie senesnieji, esantieji ge
resniame stovyje, pastatai mo
dernizuojami. O de! noro a r 
nenoro stoti į kariuomenę, ge
nerolo nuomone, dideliu prob
lemų nėra. Šių dienų naujo
kus sudaro dauguma jaunuo
lių iš žemiausio luomo. Iš 
aukštesnio luomo bando viso
kiais būdais išsisukti nuo ka
rinio apmokymo tarnybos. Yra 
svarbu, kad kariuomenė nepa
sentų, joje dalyvautų jaunuo
liai iš visų luomų ir tokiu bū
du būtų parodyta, kad krašto 
gynyboje dalyvauja visa tauta . 
O dėl savanoriškos kariuome
nės, generolas tam pritartų, 
jei ji būtų tvarkoma taip, kaip 
Amerikoje. Tačiau Lietuva 
tam nėra pasirengusi. Savano
riška kariuomenė prie šian
dieninių gyvenimo sąlygų yra 
neįmanoma įkurti ir išlaikyti. 

Svarbu būti NATO nare 

Siekdamas išgirsti abiejų 
krašto apsaugos vadovų nuo
monę dėl Lietuvos įsijungimo į 
NATO struktūrą, užklausiau 
jų dėl naudos, dalyvaujant jo
je, kiek ten dalyvavimas Lie
tuvai kainuos ir ar Lietuva 
nenukeliaus į didį skurdą, 
kišdama milijonus į Lietuvos 
kariuomenės išlaikymą pagal 
NATO reikalavimus? 

(Nukelta j 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

O JAV vis delsia 
Po didžiųjų karų paprastai 

valstybės t a r y t u m persigru
puoja, s tengiasi keisti pažiū
ras ir net valdymosi sistemas, 
susiburti į t a rp taut ines orga
nizacijas ar sąjungas, kad tuo 
būdu galėtų išvengti buvusių 
sunaikinimų pasikartojimo. 
Kaip nesena istorija rodo, tos 
viltys praeityje nepasiteisino. 
Tautų Sąjunga po Pirmojo pa
saulinio karo nesustabdė na
cizmo ir komunizmo įsigalė
jimo, neapsaugojo laisvų val
stybių nuo Stal ino ir Hitlerio 
agresijos bei okupacijos. 

Ir mūsų Lietuva priklausė 
Tautų Sąjungai 'arba Tautų 
Lygai;, bet jos narystė nebuvo 
verta net lašelio rašalo po 
iškilmingai pasirašytu įstoji
mo aktu . 

Po Antrojo pasaulinio karo 
dėl panašių priežasčių buvo 
susiburta į Jungt ines Tautas, 
kurioms priklauso nemaža 
dalis mūsų planetos valstybių. 
Nors JT sudariusi statutus, 
taisykles ir nuostatas , kurių 
tar iamai privalo laikytis visos 
nares, bet iš tikrųjų neturi 
jokių priemonių nubausti ne
silaikančių. Tad ir Sovietų 
Sąjunga dešimtmečius sėdėjo 
JT asemblėjose, dalyvavo, da
rant įvairius nutar imus, nors 
savo raudonoje letenoje tvirtai 
laike daugybę okupuotų tau
tų. Kai sovietų imperiją pa
keitė Rusija, Maskva — tary
tum niekur nieko — vėl JT-se 
sėdėjo prie to paties stalo su 
buvusių pavergtųjų atstovais 
kaip lygi su lygiais... 

Kadangi Antrasis pasauli
nis karas buvo baisesnis ir la
biau naikinant is už pirmąjį, 
tad ir ta rp taut in ių organiza
cijų jo pabaigoje daugiau ..už
derėjo". Be J T , dar atsirado 
NATO ir Europos Sąjunga. \ 
šias organizacijas taip pat (tie
sa, pro labai ..siauras duris"; 
veržiasi tautos , ypač neseniai 
vėl atgavusios nepriklausomy
bę. Jos tikisi, kad vis tik ne
bus paliktos galingesniųjų 
malonei, jeigu vėl — Dieve 
gink — didieji kaimynai pa
leistų nuo grandinės kruvino
sios agresijos kur tus . 

Nuo pat šio šimtmečio pra
džios JAV-ės aktyviai dalyva
vo visuose karuose — di
džiuosiuose ir net mažesniuo-

I se. Nepaisant , kad jų teritori-
j jos nei kar to nepaliete svetima 
j koja. joje nevyko karo veiks-
į mai, JAV karuose patyrė daug 

nuostolių, ir paaukojo savo 
karių gyvybių. 

Kadangi Amerikos įsiki
šimas bei pagalba visuomet 
turėjo lemiamos reikšmes ka
ro eigai ir jo pabaigai, tiek jos 

gyventojų, tiek valdžios pasą
monėje susiformavo nuomone, 
kad „esame didesni ir svar
besni už visus kitus, todėl 
.mums nėra tiek svarbu pri
klausyti tarptautinėms savi
tarpes pagalbos ir apsigynimo 
organizacijoms ar sąjungoms". 

Galbūt del to JAV-ės nebu
vo įsijungusios į Tautų Lygų 
po I pasaulinio karo. nesi
ruošia i riklausyti Pasaulinei 
verslo organizacijai, yra pras
tus m omoaės apie tarptaut i
nio teismo veiklą. Tiesa. Ame
rika priklauso Jungtinėms 
Tautoms ir turi labai svarų 
balsą įvairiuose sprendimuo
se, taip pat priklauso ir yra 
vienas pagrindiniu NATO 
ramsčių. Tačiau galima pri
leisti, kad dar prieš šių metų 
pabaigą JAV praras savo bal
savimo teisę Generalinėje J T 
asemblejoje... O tai būtų tik
ras tarptautinis akibrokštas 
įtakingiausiai mūsų planetos 
valstybei. 

Pagrindinė to pavojaus 
priežastis yra pinigai: JAV at
sisako mokėti savu nario mo
kestį, kuris šiuo metu jau 
siekia daugiau negu vieną 
milijardą doleriu. Iš tikrųjų 
Jungt inėms Tautoms skolinga 
yra ne tik Amerika. Visos sko
los sudaro apie 2.9 milijardo 
dolerių, bet JAV dalis — 
didžiausia. 1997 metais, pagal 
subalansuoto valstybes biu
džeto aktą, buvo paskirta rei
kiama suma ir nutarta skolą 
sumokėti. Tą ypač stengėsi 
prastumti prezidentas Bii! 
Clinton, tačiau būtinai rei
kėjo Senato ir Atstovų rūmų 
pritarimo. 

Su Senatu, kariame domi
nuoja demokratai, prezidentui 
kiek lengviau susišnekėti. Bet 
ir senatoriui ieškopriežasčių 
skolos sumokėjimą kuo toliau 
nustumti (atrodo, kad atsis
kirti su milijardu dolerių vi
siems vienodai sunku h Sena
toriai Jesse Helms ir Joe Bi-
den yra įnešę reikalavimų, ku
riuos turėtų įvykdyti, arba 
bent prisitaikyti. JT pirma, 
negu į kišenę susižers Ameri
kos milijardą. Tačiau su tais 
pasiūlymais prezidentas grei
čiausiai sutiktu. Kas kita yra 
Atstovų rūmai, kuriuose narys 
Chris Smith 'žinoma, respu
blikonas; skolos mokėjimą są
lygoja Jungtinių Tautų propa
guojamu ...šeimos planavimo" 
punktu. 

Kol Senate ir Kongrese 
įvyks nauji balsavimai, gali 
pasibaigti austytas skolos mo
kėjimo laikas ir Amerikos var
das pasaulio akyse dar labiau 
nukris žemyn. 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
N r 23 ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys 

Kodėl jis taip elgėsi? Kaip galėjo pavyzdingas jau
nuolis, gal bus studentas (tuo pats įsitikinau jam dės
tydamas Vilniaus universitete) virsti tokiu piktu žmo
gum? 

Senesni Ministerijos darbuotojai sakė, kad iki mano 
atėjimo Kuolys darė didelę įtaką Ministerijai, Pedago
gikos institutui, ypač Ministerijos ugdymo turinio sky
riui, per darbą tarybose, grupėse, taip pat individualų 
darbą su Ministerijos tarnautojais. Kontrolės praradi
mas, jų nuomone, ir sukėlė Kuolio desperacinę bū
seną, išreiškiamą šmeižikiškomis priemonėmis. Bet iš 
tikrųjų aš tada da r nė nesistengiau Kuolio įtakos 
mažinti, netrukdžiau jam lankytis Ministerijoje, kur 
jis , matyt, turėjo savo šalininkų. 

Kai kurie Vyriausybės nariai, anksčiau dirbę kartu 
su Kuoliu, buvo linkę kaltę prisiimti sau. „Mes patys, 
— sakė jie, — esame kalti, kad jis toks. Nepatyrusį 
jaunikaitį išpaikinome. Jis net organizavo premjero 
Gedimino Vagnoriaus nuvertimą!" 

Man šie aiškinimai neatrodė pakankamai įtikinan
tys, nors tam tikrą pagrindą gal ir turėjo. Intuityviai 
jutau, kad už Kuolio nugaros stovi kažkokia didelė 
jėga, kuriai nepatinka mano pareikštos švietimo nuos
tatos. Kuolys greičiausiai tebuvo tos jėgos įrankis. 
Galbūt jam buvo pažadėta ministro vieta ar koks kitas 
svarbus postas, dėl kurių taip labai stengėsi. Ar gali 
žmogus būti savaime toks piktas? Greičiausiai jis 
kažkam (tik ne Lietuvai) tarnauja arba nesupranta, 
kad tarnauja. Šiaip ar taip, man iš pat pradžių buvo 

aišku, kad mane puola ne Kuolys, bet už jo slypintis 
monstras. 

Darius Kuolys mane puolė anaiptol ne vienas. 
Anksčiausiai jam ėmė talkinti Žurnalistų sąjungos 
Etikos komisijos pirmininkas Laimonas Tapinas, ko
munistine dvasia išauklėjęs ištisą žurnalistų kartą 
(na, ir kompanija!), bei toliau juos nepriklasomoje Lie
tuvoje tebeauklėjantis. Apie bolševikmečiu kenks
mingą Lietuvai Tapino veiklą rašė laikraščiai „Euro
pa". „Europa Ekspres" (žr. „Valstiečių laikraštis", 
1997.04.05 ir 1998.01.24). Tapinas savo rašiniuose 
„Lietuvos ryte" (pvz., 1997.12.0J) tiek nusišnekėjo, jog 
nepatogu apie tai net rašyti. E. Tervidytė pasistengė 
savo „Dialoge" tuoj pat atpasakoti pagrindines Tapino 
mintis. Laimei, dori skaitytojai patys davė Tapinui at
kirtį, žr. mokytojo Leono Kurklėno ir dr. Vlado Voverio 
straipsnius „Valstiečių laikraštyje" (1996.12.17, 
1 9 9 7 . 0 1 . 0 4 K Jono Barcio — „Kauno dienoje" (01.28). 
Apie Tapiną kaip skaitytoją dezinformatorių dar rašė 
Arūnas Zebriūnas ir dr. Gražvydas Kirvaitis „Lietuvos 
aide" (03.13, 05.23). 

Viena ir svarbiausių Kuolio bendrininkių puolant 
mane buvo Meilė Lukšienė. Jos elgesys mane stebino. 
Buvome pažįstami turbūt nuo 1949 m., kuomet ji per
sikėlė į Vilnių bolševikų valdžiai panaikinus Kauno 
universitetą. Man ji nieko nedėstė, nes tais metais aš 
buvau bebaigiantis Vilniaus universitetą ir rašiau dip
lomini darbą. Po to kartu dirbome gretimose lituanis
tinėse katedrose, gerai sutarėme. Kai reikėjo Universi
tete ginti lietuvybę nuo bolševikų užmačių, ėjome visą 
laiką kartu. 1959 m. Lukšienę bolševikai pašalino iš 
Universiteto kaip „nacionaliste". Tačiau leido jai dirbti 
Pedagogikos institute, taigi nebuvo visai nušalinta 

nuo Lietuvos mokyklos, kaip netiksliai rašė Stasė 
Bučiuvienė „Dialoge" 1998.02.20. 

Prasidėjus Atgimimui Lukšienė vadovavo švietimo 
reformai ir tautinės mokyklos teorinių pagrindų kū
rimui. Apie tą darbą aš stengiausi kalbėti ir rašyti kuo 
pagarbiau, nors man nepatiko atitinkamuose doku
mentuose (švietimo koncepcija ir kt.) lietuvybės ir 
ypač krikščioniškų principų nepakankamas akcentavi
mas. Vietomis jų ten reikia ieškoti su žiburiu.Tačiau 
dėl to triukšmo nekėliau, tiek vengdamas konflikto, 
tiek tikėdamasis, kad bus kompensuota praktiškai 
įgyvendinant reformą. Taigi mums pyktis iš tikrųjų 
.nebuvo dėl ko. Bet ji nuo pat pirmųjų dienų užėmė 
priešišką mano atžvilgiu poziciją ir ėjo drauge su Kuo
liu, kurį visą laiką protegavo, pirmoji dar 1990 m. 
iškėlė į ministrus. Galbūt Lukšienei nepatiko mano 
pasisakymas prieš Ateities forumą, kuriam ji simpati
zavo ir. matyt, priklausė. Galbūt ją įžeidžiau nega
lėdamas priimti vieną iš pirmųjų mano darbo Minis
terijoje dienų, kada ji prašėsi priimama. Bet aš tada iš 
tikrųjų neturėjau laisvos minutes ir dėl to jos vėliau 
atsiprašiau. Gal jai. kiek žinau, netikinčiai, užkliuvo 
mano krikščioniškos pažiūros? Bet visa tai tėra spė
liojimai. Tikroji priežastis lieka neaiški. 

1997 m. sausio 7 d. „Lietuvos aide" buvo išspaus
dintas didelis, per visą lapą Lukšienės straipsnis „Kur 
einame9 Pasvarstymai apie Lietuvos švietimą", po ku
rio beveik visomis nuostatomis ir aš galėčiau pasi
rašyti, tačiau straipsnio pabaigoje pridėtame „asme
niškame postscriptum" metamas man kategoriškas 
kaltinimas, esą jai buvę skaudu iš mano lūpų išgirsti 
nuosprendį (!), kad reforma įstrigusi 'aš įstrigimą su
pratau kaip reformos stabdymą LDDP valdant, pati 

Lukšiene kalbėjo apie tai, jog 1992-aisiais reforma 
ėmė stoti. žr. Dialogas 1998.02.30;, kad ji ne taut iška 
(kalbėjau vien apie lietuviškos dvasios trūkumą da
bartinėje mokykloje), o kosmopolitiškai 'kosmopolitizmo 
t ikrai nestokojo). „Lietuvos rytas'" persispausdino pasi
rinktinai vien man nepalankias straipsnio vietas ir 
„asmenišką postscriptum". 

Vėlesniuose Lukšienės straipsniuose ir daugelyje jos 
pasisakymų vyravo teoriniai samprotavimai, su ku
riais galima sutikti, bet kartais netikėtai išlįsdavo 
keistų, mane šokiruojančių teiginių, pavyzdžiui, kad 
mokiniai prašomi pasirašyti už ministrą '„Dialogas". 
1998.03.06. kur. kas. kada prašė0) ir pan. Taip įžūliai 
kaip Kuolys ji manęs nepuolė, tik visur ir visada pri
ta rė Kuoliui. Tačiau buvo ir gražių valandėlių, kuomet 
atrodė, jog puikiai sutariame. Ministerijoje 1997.09.04 
ją sveikinau 84-ųjų metiniu proga. įteikiau padėkos, 
raštą ir jos portretą-šaržą su gelių puokšte. Kaip malo
nu tada buvo kalbėtis! 

Mane stebino tai. kad šmeižikišką akcija p r u s Mini
steriją iš pat pradžių rėmo Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininkas Žibartas Jackūnas, 
mėgęs kalbėti viso komiteto vardu plg ..Dialoge" 
1997.08.29 apžvalginio straipsnio antraštę ..Išryškėjo 
skirtingos Seimo komiteto ir ministerijos nuostatos"!, 
nors anaiptol ne visi to komiteto nariai Jackūną pa
laike ir mane būtent taip. kaip jis Iš tų komiteto 
posėdžių, kuriuose man teko dalyvauti, aiškiai ma
čiau, kad Jackūnui nepritardavo komiteto narys, pro
tingas žmogus ir talentingas rašytojas Jonas Avyžius, 
komiteto nare Romualda Hofertiene ir ypač Kultūros 
pakomitečio pirmininkas Zigmantas PIKIUS, labai blai
vaus proto, visuomet mane rėmęs. <gus d a m a u 
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Dr. prof. Algimantas Kirkutis. Klaipėdos un-to Sveikatos mokymo fakul
teto dekanas N'uotr P r a n ė s Š l u t i e n ė s 

SVEIKATOS MOKSLŲ 
FAKULTETAS PRADEDA 

AKADEMINĘ VEIKLĄ 
1998 m. liepos 11 d. KU Se

nato sprendimu buvo įsteigtas 
Klaipėdos universiteto Sveika
tos mokslų fakultetas (SvMF). 
1999 m. rugsėjo 1-ąją praside
da fakulteto akademine veik
la. Jau veikia dvi katedros ir 
dvi studijų programos, priimti 
pirmieji 46 fakulteto studen
tai: 24 iš jų studijuos pagal 
visuomenės sveikatos studijų 
programą, kiti 24 taps sociali
nio darbo specialistais. 

KU SvMF dekanas profeso
rius Algimantas Kirkutis pa
pasakojo apie naujojo univer
siteto fakulteto kūrimąsi, pro
blemas ir perspektyvas. 

Universitetas be sveikatos 
mokslu atrodo nerimtai. Be to. 
ir mieste veikiančioms ligoni
nėms reikia akademinės ba
zės. Idėją įsteigti aukštojo 
mokslo studijas, susietas su 
sveikatqs_ mokslais, pirmasis 
dar laSBfctB. iškėlė Klaipėdos 
miesto ligoninės vyr. gydyto
jas Vincas Janušonis. 1994 m., 
iš Kauno vykdamas dirbti į 
Klaipėdos Jūrininkų ligoninę, 
panašią idėją puoselėjo ir prof. 
A. Kirkutis. kardiologijos spe
cialistas ir naujovių mėgėjas 
— fantastas, gyvenantis de
šimt metų į prieki. — kaip 
pats save apibūdina. Per ket
verius metus pavyko idėjas 
įgyvendinti — dirbantys pa
siekia rezultatu. 

Naujo — Sveikatos mokslų 
— fakulteto atsiradimą lėmė 
ir įžvalgus KU rektoriaus 
prof. S. Vaitekūno mastymas. 
Buvo įsteigta iniciatyvinė gru
pe fakulteto kūrimui (prof. A. 
Kirkutis. V. Janušonis, doc. 
M. Rugevičiusi. paruošti visi 
reikalingi dokumentai. Patvir
tinus Senate Sveikatos moks
lu fakulteto įsteigimą, naujojo 
fakulteto dekanu tapo prof. A. 
Kirkutis. Nuo pat pradžių už
megzti dalykiški ryšiai ir 
vyksta aktyvus bendradar
biavimas su daugybe užsienio 
kolegų l iš Švedijos. Suomijos. 
JAV ir kt.i. Per metus pa
ruoštos dvi studijų programos 
— visuomenes sveikatos ir so
cialinio darbo. Jsteigtos dvi 
katedros: Visuomenės sveika
tos 'vedėjas Arnoldas Jurgu
tis! ir Socialinio darbo (vedėja 
doc. E. Giedraitiene'. Priimti 
pirmieji 46 studentai. Gegužes 
men. pradžioje vyko KU SvMF 
organizuota tarptautinė moks
line konferencija ..Naujas po
žiūris į visuomenes sveikatą". 
Dabar ruošiamasi ne tik pir
miesiem; mokslo metams, bet 
ir spalio mėnesį vyksiančiam 
darbiniam seminarui apie pro
bleminį mokymą, kuris labai 
populiarus užsienyje, yra efek
tyvus mokymo būdas ir juo ke
tinama remtis SvMF akade
miniame darbe. Suformuluo
to.- pagrindinės fakulteto 
mokslinių tyrimų sritys: jau
nimo sveikatos ugdymas, lai
vininkystes darbuotojų sveika

ta, nelaimingų atsitikimų ir 
traumų prevencija, socialinis 
darbas bendruomenėje ' su ri
zikos grupėmis, neįgaliaisiais, 
jaunimo užimtumas ir laisva
laikis), visuomenės sveikatos 
gerinimas, vystant bendruo
menės, visuomenes sveikatos 
specialistų ir pirmines sveika
tos priežiūros komandos narių 
bendradarbiavimą. Be to. for
muojama daugybė fakulteto 
perspektyvinių planų. Štai to
kie esminiai KU SvMF aspek
tai. 

Kas tai yra visuomenes svei
katos mokslai?' 

Visuomenės sveikatos moks
lų (VSM) studijos Lietuvoje — 
tai pakankamai naujas reiški
nys tiek visuomenės, tiek ir 
medicinos specialistų profesi
nio rengimo praktikoje. Perėji
mas prie rinkos ekonomikos 
reikalauja visiškai naujos so
cialinių garantijų sistemos su
kūrimo. Viena iš svarbiausių 
jos dalių — sveikatos priežiū
ra. Didinant lovų ir didėjant 
ligonių skaičiui, sveikos gy
vensenos, ligų profilaktikos 
aspektai tampa vis aktuales
niu dalyku. 

Visuomenes sveikatos 
'mokslo.' misija yra „realizuoti 
visuomenės interesus, užtik
rinant sąlygas, kurioms esant 
žmonės gali būti sveiki". VSM 
veiklos objektas yra visų vi
suomenės narių ar jos grupių, 
o ne atskirų pacientų sveika
ta. Pavyzdžiui, gydytojai — 
medikai gydo individualius 
pacientus nuo tam tikros ligos 
ar sužalojimo. Be to. manoma, 
kad medicinine priežiūra li
goniams reikalinga ne visą 
laiką, o būtent tik tada. kai jie 
serga. Tuo tarpu visuomenės 
sveikatos darbuotojai nuolatos 
stebi visos be druomenes 
sveikatos būseną ir skatina 
sveiką gyvenimo būdą. siekda
mi užtikrinti, kad žmonės lik
tų sveiki visą laiką. Juk žmo
nėms būdinga susirūpinti sa
vąja sveikata tik susirgus ar 
gavus trauma. Bet tokia gyve
nimo filosofija ir santykis su 
savo sveikata — atgyvenęs ir 
blogas dalykas. Visuomenes 
sveikatos specialistų misija — 
šviesti žmones, ugdyti kultūrą 
ir tokį gyvenimo supratimą, 
kad jie. būdami sveiki, norėtų 
ir stengtųsi rūpintis savo svei
kata, palaipsniui visuomenėje 
įdiegiant Vydūno filosofiją — 
kad žmoguje viskas būtu gra
žu. Visuomenės sveikata, anot 
KU SvMF dekano prof. A. Kir-
kučio. — tai ir viena iš politi
kos rūšių. 

Bet ne vien tik švietėjiška 
visuomenes sveikato« veikla ir 
ligų. traumų prevencija dera 
užsiimti VSM darbuotojams 
Glaudžiai bendradarbiaudami 
su medikais, jie stebi ligų pa
plitimą visuomenės grupėse, 
analizuoja atsiradimo priežas
tis, atlieka specialius aplinkos 

tyrimus, organizuoja projek
tus, rengia programas, nu
kreiptas prieš ligų išplitimą, 
pristato tai valdžios instituci
joms, ieško ir nurodo galimus 
sprendimo būdus, organizuoja 
programų realizavimą ir jų 
kontrolę. Tokių specialistų kol 
kas Lietuvoje nėra, o tai yra 
itin svarbi sritis, tad baigusių 
KU SvMF laukia dideli dar
bai. 

Daug nuogąstavimų dėl 
tokių specialistų reikalingumo 
pasigirdo šią vasarą, įteikiant 
diplomus Kauno medicinos 
universiteto Visuomenės svei
katos fakulteto baka laurams . 
Panašūs specialistai ruošiami 
ir Vilniuje, o darbo vietų j iems 
nėra... Bet prof. A. Kirkutis 
nusiteikęs optimistiškai. Klai
pėdos universiteto absolventai 
— visuomenės sveikatos spe
cialistai — po ketverių metų 
bakalauro studijų ir da r dvejų 
metų magistrantūros darbo 
tikrai turės. Ir kaip įsitikinęs 
Sveikatos mokslų fakulteto 
dekanas, Klaipėdos universi
teto „šūvis" šioje srityje tikrai 
bus sėkmingas. Svarbu efekty
viai formuoti teisingą požiūrį j 
sveikatą mūsų visuomenėje, 
kuri vis labiau artėja prie va
karietiško gyvenimo modelio. 
Klaipėdoje visi socialiniai pro
cesai yra intensyvesni, be to, 
fakulteto struktūros ir s t ra te
gijos naujumas garantuoja 
sėkmingą KU SvMF veiklą. 

J au kitais mokslo metais ke
tinama pradėti vykdyti dar 
dvi studijų programas — slau
gos ir pirminės sveikatos prie
žiūros specialistų ruošimą. 
Ateityje galvojama ir apie kli
nikines psichologijos specia
listų rengimą Sveikatos moks
lų fakultete. Taip pat 
rūpinamasi, kad a ts i ras tų itin 
svarbūs visuomenei specialis
tai — tai epidemiologai — sta
tistai, kurie objektyviai (pasi
telkdami šiuolaikines infor
matikos ir biostatistikos prie
mones) rinktų duomenis apie 
visuomenės narių ar jų grupių 
sergamumą, sugebėtų įvertin
ti jo priežastis bei ieškotų ko
vos būdų. Pavyzdžiui, a r tik
rai ir kodėl klaipėdiečiams la
biau nei kitiems šalies gyven
tojams būdinga sirgti kvėpavi
mo takų ligomis. 

VSM sudaro daug p r i e š i n i ų 
disciplinų: medicina, stomato
logija, farmacija, slauga, mity
ba, socialinis darbas, aplinkos 
mokslai, sveikatos pedagogi
ka, sveikatos paslaugų admi
nistravimas, elgesio mokslai. 
Atsižvelgiant į tai, sudarytos 
ir studijų programos Sveika
tos mokslų fakultete. Po ket
verių metų Visuomenės svei
katos bakalauro studijų diplo
mantai galės pasirinkti arba 
studijuoti dvejus metus magis-
trantūroje (sveikatos edukolo
gijos, sveikatos ekologijos, 
sveikatos menedžmento pro
gramos,1, arba metus tęsti po
diplomines profesines studijas 
darbo terapijos ar rekreacinės 
terapijos srityse. Socialinį dar
bą studijuosiantys po ketverių 
metų bakalauro studijų taip 
pat galės rinktis: arba magis-
trantūrą (klinikinio socialinio 
darbo ir socialinės pedagogi
kos programos), arba podiplo
mines profesines studijas (so
cialinio darbo administravimo, 
socialines pedagogikos, jauni 
mo užimtumo programos). 

Taigi planų ir darbų yra. 
Tik įdomu, kur įsikurs Klaipė
dos universiteto Sveikatos 
mokslų fakultetas. Dabar j is 
glaudžiasi labai mažame kabi
nete Rektorato pastate . Betgi 
nuo rugsėjo turi prasidėti rim
ta akademinė veikla. Tad kur
gi vyks paskaitos? Fakul te to 
dekanas ir šiuo klausimu nu
siteikęs optimistiškai ir visai 
realiai svajoja apie... Sveika
tos miestelio perspektyvą. 
Klaipėdos universiteto Sveika
tos mokslų fakultetui yra pa
žadėtas šiuo metu apleistas 
pastatas Manto 47. Tik ten 

VASAROS DARBYMETIS KRAŠTO 
VALDYBOJE S K E L B I M A I 

Vasarai baigiantis, JAV LB 
Krašto valdybos nariai rinkosi 
į eilinį savo posėdį aptart i 
darbų ir ateities planų. Po
sėdyje dalyvavo didžioji dalis 
KV narių. Birželio 20 d. proto
kolas buvo priimtas, pataisius 
kai kuriuos netikslumus. 

KV pirmininkė Regina Na-
rui ienė pradėjo posėdį, pasvei
kindama dr. V. Bieliauską, ga
vus Gedimino ordiną. Dr. V. 
Bieliauskas dėkodamas tarė, 
jog visi apdovanotieji verti 
nuoširdaus pasveikinimo. 
Krašto valdyba sveikina visus 
išeivijos atstovus, gavusius 
Gedimino ordiną. 

„Dovana Bendruomenei" są
skaita pamažu pilnėja. Joje 
yra beveik 10,000 dolerių. KV 
labai džiaugiasi naujais au
kotojais, kurie supranta, jog ši 
sąskaita padės Lietuvių Ben
druomenei gyvuoti dar ilgus 
metus. 

KV naria i aptarė Lietuvių 
fondo paskyrimus. Pirmininkė 
R. Narušienė ragino valdybos 
narius, negavusius paramos, 
dar kartą kreiptis į Lietuvių 
fondą. 

Kita tarybos sesija įvyks 
spalio 8-10 d. Sheraton Four 
Points Hotel, Milwaukee, WI. 
Vyks susitikimai, diskusijos, 
bus ir meninė programa. Joje 
dalyvauti kviečia LB Krašto 
valdyba ir taryba. Vietas 
viešbutyje galima užsisakyti 
telefonu 414-481-8000. 

Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė paruošė pla
čią planų ir sumanymų atas
kaitą. Vyksta pasiruošimas V. 
Kudirkos minėjimams. Pirma
sis įvyks spalio 3 d. Čikagoje. 
Šiame minėjime dalyvaus iš 
Lietuvos atvykstanti doc. I. 
Slavinskaitė ir aktorė bei 
skaitovė Virginija Kochan-
skytė. Muzikinę dalį ruošia 
Rokas Zubovas. IS viso bus su
rengta 13 minėjimų. Paskuti
nysis vyks Kanadoje. Į Čikagą 
atvyksta kultūros viceminis
t re I. Marčiulionytė. J i ketina 
dalyvauti Dariaus ir Girėno 
paminklo atidengime, o po 
pietų ši viešnia dalyvaus 
Kultūros tarybos globojamo 
teatro premjeroje „Tuščios 
pastangos". Šiuo spektakliu 
naujai įsikoręs teatras „Žal
tvykslė" paminės Lietuvos tea
tro šimtmetį. JAV LB nepa
prastai didžiuojasi naujuoju 
teatru ir ka r tu su Kultūros ta
ryba maloniai kviečia į šį ren
ginį. Kultūros tarybos ateities 
planuose ir Dainų šventė. Or
ganizacinis komitetas j au 
įsteigtas, jo pirmininku iš
rinktas dr. P. Kisielius. Džiu
gu, kad ši gera Dainų šventės 
tradicija grįžta į išeivijos gyve
nimą. Kitų metų kovo-balan
džio mėnesiais Kultūros tary
ba žada pakviesti į V. Prudni
kovo ir J . Leitaites koncertus. 

reikia remonto, šal ia šio namo 
yra konsultacinė poliklinika, 
kurioje SvMF jau turi vieną 
kabinetą, — ten įsikūrė Visuo
menės sveikatos katedra. Ša
lia yra ir Sveikatos mokymo 
centras, ir I. Simonaitytės bib
liotekos filialas. Tad botų tie
siog idealu (juolab, kad tai re
alu) — Sveikatos miestelis 
Klaipėdoje. 

Visa tai, kas daroma ir vyk
s ta Klaipėdos universiteto 
Sveikatos mokslų fakultete, 
yra nauja, atsiradę be jokių 
tradicijų. Pa rama — bet kokia 
— labai reikalinga. Ypač, 
žinoma, finansinė. „Duotų mi
lijoną dolerių — labai greitai 
stiprų fakultetą sukurtume", 
— mano prof. A. Kirkutis. O 
kol kas iŠ pirmųjų fakulteto 
studentų dekanas tikisi pasi
šventimo, problemų supratimo 
ir pasiryžimo bendromis visų 
mūsų pastangomis formuoti 
visuomenės sveikatos struktū
rą. 

Si lvi ja V i r i i l a i t ė 

Puoselėjama idėja kviestis žy
mius Lietuvos muzikus kon
certuoti į Čikagos didžiausias 
bažnyčias. Viešėdama Lietu
voje, Kultūros tarybos pirmi
ninkė M. Remienė susitiko su 
Lietuvos dailės muziejaus di
rektoriumi R. Budriu ir aptarė 
daugelį išeivijai rūpimų klau
simų. Pirmasis j au įgyvendi
namas — pagaliau pavyko į 
Lietuvą išsiųsti Čikagos 
Čiurlionio galerijoje buvusių 
paveikslų pirmąją siuntą. Ti
kimės, kad ir kita paveikslų 
dalis greitu laiku pasieks Lie
tuvą. Tokį tikslą puoselėjo 
išeivijos dailininkai, kūrę 
šiuos paveikslus. Kitais me
tais gegužės mėnesį Lietuvoje 
bus surengta išeivijos daili
ninkų paveikslų paroda, pa
veikslai bus eksponuojami Vil
niuje ir Kaune. Tam tikslui 
Kaune ruošiama ekspozicija. 
Džiugu, kad mūsų kul tūra su
sivienija ir kartu galime gė
rėtis mūsų tautos menininkų 
darbais. Dar viena džiugi 
šventė — tai Premijų įteikimo 
šventė. Ji įvyks lapkričio 
mėnesį Jaunimo centre. J visus 
šiuos renginius jus kviečia 
Kultūros taryba. 

KV labai nusivylusi archyvų 
tvarkymu. Tam labai trūksta 
lėšų. Iš Lietuvos lapkričio 
mėnesį atvyks archyvų depar
tamento direktorius V. Grigo
raitis. Tikimės, kad jis padės 
išspręsti kai kuriuos archyvų 
tvarkymo klausimus. 

JDainorėlis" — tai lietuviškų 
dainų rinkinys, kur viename 
leidinyje būtų surinkta daugu
ma lietuviškų dainų, dainuotų 
ir dar dabar dainuojamų. Šios 
knygos redaktorius A. Polikai-
tis. Manome, jog šios knygos 
rengimas paspartės ir netru
kus skaitytojai išvys šį leidinį. 

Šokių šventės, vyksiančios 
kitais metais Kanadoje, pla
nus aptarė J. Budrienė. Jau 
užsiregistravę 1,888 šokėjai, iš 
Lietuvos nori dalyvauti 12 
grupių. Visos šokių šventės or
ganizacinės datalės paskelb
tos „Tinkle". 

Šiame posėdyje Krašto val
dyba pritarė Lietuvos kultūros 
atašė atšaukimui iš JAV. 

Socialinių reikalų taryba 
pranešė, jog Clevelando sody
bos klausimu priimta rezoliu
cija, patenkinanti abiejų pusių 
interesus. 

„Dovana Lietuvai" konferen
cija įvyks lapkričio 5-7 d. 
Vašingtone. Ją ruošia Sociali
nių reikalų taryba kartu su Lie
tuvos ambasada. Šioje konfe
rencijoje pranešimus skaitys 
V. Kleiza, M. Rudienė, vyks 
simpoziumai, ataskaitos. Iš 
Lietuvos dalyvauti joje at-
vylcsta soc. reikalų ministrė I. 
Degutienė. Socialinių reikalų 
taryba dėkoja Lietuvių fondui, 
šiai svarbiai konferencijai sky
rusiam 3,000 dolerių. Rugsėjo 
8 d. Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė B. Jasai t ienė iš
vyko į Lietuvą dalyvauti ben
dradarbiavimo komisijos posė
dyje. 

Švietimo tarybos nuveiktus 
darbus aptarė pirmininkė R. 
Kučienė. Rugpjūčio 1-8 d. 
įvyko mokytojų studijų sa
vaitė Dainavoje, sukvietusi 65 
dalyvius. Švietimo taryba atei
tyje planuoja kursuose skirti 
didžiausią dėmesį lietuvių kal
bos mokymo metodikai šeš
tadieninėse mokyklose, š ie 
mokslo metai — ypatingi. 
Daugelis lituanistinių mo
kyklų švenčia 50 metų gyvavi
mo sukaktį. Malonu pažymėti, 
kad šiuo metu JAV veikian
čiose lituanistinėse mokyklose 
mokosi per 1,000 mokinių. Šis 
skaičius pastoviai auga, todėl 
ir Švietimo tarybai vasara — 
darbymečio metas. Visiems 
šiems mokiniams ruošiami va
dovėliai, sudaromos naujos 
programos. Baigiamas ruošti 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTTJMOaUO. NAMLL SVBKAT06. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapoks ir OK. Mgr. Auta* 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weat 8Stti Street 

Te*. (708) 424-6654 
(773)681-6664 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas. 

m Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose, 

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

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

pasitarkite. ^ ^ 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Inte metimai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programine pagalba 

Interneto pajungimas. Intemetimai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fa*. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahoo.coin. 

SIŪLOME ĮVAIRIUS 
DARBUS 

EXPRESS Personnel Services suras 
jums darbą, tinkantį JŪSŲ kvali
fikacijoms. 

•Aciounling Oarkt 
•Word*l 

MutUft Oporotort 
' f l i ippiny/laoii i im Oarfa 

ond more 

Skambinkite Šiandien. )au dabar 
galime pasiūlyti įvairiausių darbų! 
Lietuviškai susikalbėsite trečiadieniais 
po 5 vai. p.p. Už darbo suradimą 
sumokėti nereikia. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

offc (773)586-5959 
home (706)425-7160 J 
pager (708) 886-4919* 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

DISPATCHER 
Fast growing trucking co. seeking 
multilingual individual for driver 

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

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

required. Send resume to: 
MC KAY LOGISTICS CORP. 

175 E. Hawtborn Parktray 
Vernon HMs, DL 60061. 

JANITORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions ist, 2nd and 3rd 

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

Mihraukee A ve., Chicago, DL 
60630 or call 773-286-5115. 

JAV LB istorijos vadovėlis, 
skirtas lituanistinių mokyklų 
mokiniams. 

Organizacinių reikalų tary
bos vicepirm. Vyt. Maciūnas 
pažymėjo, jog pasisekusios 
apylinkių konferencijos Va
šingtone ir New Jersey jau 
duoda puikius vaisius: šios 
apylinkės glaudžiai bendra
darbiauja, kar tu rengia sporto 
varžybas, gegužines. Regio
ninės konferencijos tęsiasi, jos 
pasitarnauja bendrų planų 
įgyvendinimui. 

Religinių reikalų tarybos 
pirmininkė sesuo M. Barei
kaitė pažymėjo, jog pavyko 
išleisti 2 knygas — viena skir
ta jaunesniesiems skaityto
jams, antroji — jaunuoliams. 
Visoms lituanistinėms moky
kloms išsiųsta po vieną eg
zempliorių, norintieji šias 
knygas užsisakyti, prašomi 
kreiptis į ses. M. Bareikaitę. 
Ses. M. Bareikaitė bendradar
biauja lietuviškoje spaudoje, 
ruošia liturginį kalendorių. 
Religinių reikalų taryba kvie
čia visus susipratusius kata
likus rinkti parašus po petici
jomis, kad arkivyskupas M. 
Reinys, arkivyskupas T. Ma
tulionis, vysk. V. Borisevičius 
ir mokytoja A. Dirsytė botų 
paskelbti šventaisiais. Religi
nių reikalų taryba ragina į šį 
kilnų darbą pakviesti ir kitų 

STASYS' CONSJRUC JION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

-somts*. "decks", *gutters'. plokšti 
ir "shmgle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
L S.Benrtis, tai. 630-241-1912., 

RIVERDAU AUTOMOTIVf 
Transportuojame ir padedame pardnod 

naudota, auto. Pigiai parduodame įssuno-
kejimui. remontuojame po avarijų; aista-
tome auto geometrija, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinu Rimui tel. 708-201-0386. 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada ts accepting applicants for 

Permanent Reardencel 

For free information call: 
1-773-282-9500 

GTSconcantrating in immigration to Canada 
www.redausa.com 

Moteris ieSko darbo. Gali 
prižiūrėti senelius arba vaikus 
lietuvių arba amerikiečių šeimose. 
Gali gyventi kartu. Turi vairavimo 
teises. TeL 773-465-3313. 

Skubiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Hickory Hills, EL. 
Tel. 708-728-0208. 

i — 

Reikalinga moteris 
valymo darbams 

pietiniuose priemiesčiuose. 
Tel. 708-903-8597. 

Hll 
tautų žmones. 

Dr. V. Bieliauskas kalbėjo 
apie Lietuvos įsijungimą į 
NATO. įvykiai Kosove sulė
tino šį procesą. Tačiau mūsų 
ruošimasis neturėtų sustoti. 
JAV LB susirūpinusi, jog kai 
kurie Kongreso atstovai grasi
na atimti Lietuvai finansinę 
paramą. J tai privalome ata
tinkamai reaguoti. Genocido 
komiteto veikla sulėtėjo, nes 
tam nėra lėšų. 

Visuomeninių reikalų konfe
rencija bus rengiama lapkričio 
mėnesį Lemonte. Joje visos or
ganizacijos aptars planus ir 
bendradarbiavimo galimybes. 

Ekonominių reikalų tarybos 
veiklą apibūdino V. Rasutis. 
Lietuvoje labai jaučiama Rusi
jos ekonomikos krizė. Lietuva 
sunkiai parduoda prekes į Ru
siją. Nėra gera padėtis ir Lie
tuvos bankuose. V. Rasutis vi
sus Lietuvos ekonomikos rei
kalus plačiau apibūdinti ruo
šiasi naujai kuriamame kom
piuterio puslapyje. 

J . Budrienė rengia „Tinklo" 
laikraštuką, kuris išeis arti
miausiomis dienomis. 

Nukelta į 5 psl. 

~ 

mailto:Loto2000@Yahoo.coin
http://www.redausa.com


LIETUVOS GYNYBOS KLAUSIMAIS 
Atkelta iš 3 psl. 

Ministras Stankevičius ši
taip atsakė: „NATO narystė 
Lietuvai nieko nekainuoja. 
Lietuvai kainuos tik jos gyny
ba, tai yra, jos kariuomenė, 
kuriai sukurti ir dabar skiria
mos lėšos. Augant Lietuvos 
ūkio pajėgumui, augs ir vals
tybės pajamos. Valstybė, skir
dama iš jų kasmet apie 2%, 
kaip ir kitos šalys taip daro, 
galėtų gerai aprūpinti savo 
kariuomenę ir nepakenktų 
krašto gerovei. Aš manau, kad 
neįstojimas į NATO Lietuvai 
kur kas daugiau kainuotų. 
Lietuva viena pati negalėtų 
apsiginti nuo potencialaus 
priešininko, kuris gali grasinti 
Lietuvai ateityje. Kolektyvinė 
gynyba yra daug pigesnė negu 
individuali. Tai matome iš ša
lių, kiek jos išleidžia pinigų 
krašto apsaugai, besilaikyda-
mos neutraliteto principų. Jų 
išlaidos yra kur kas didesnės 
nei NATO narių". 

Kariuomenės vadas gen. 
Kronkaitis, nuolat girdėdamas 
priešingus pasisakymus, ypač 
spaudoje, dėl įsijungimo į 
NATO ir dėl to, kad Lietuva 
subankrutuos, labai karštai 
reagavo į šį mano klausimą: 
„Pigiausias būdas apginti savo 
valstybę yra tik per kolektyvi
nę sąjungą. Skleisti melą, kad 
tai pakenks Lietuvai, yra di
džiausia nesąmonė. Ir tam 
melui nėra galo, jis vis sklei
džiamas. Norėčiau, kad Jūs 
pasakytumėt visiems tautie
čiams netikėti skleidžiamom 
paskalom. Kiekvienas mąs
tantis turėtų tai suprasti. Kita 
skleidžiama nesąmonė, tai, 
kad reikės turėti tokius pat 
ginklus kaip ir kiti NATO na
riai. Tik pažiūrėkite į visas ki
tais NATO valstybes. Ten ra
site įvairius tankus, visokiau
sius šarvuočius, skirtingą ar
tileriją ir net šautuvus. Tik 
šaudmenys turi būti to pačio 
kalibro, tai yra, jie turi tikti 
visiems ginklams pagal pas
kirti. Tapus NATO nariu, 
reiktų tik prisiderinti prie 
NATO sistemos veiklos, būti 
visad ir viskam pasiruošus ir 
palaikyti gerus tarpusavio ry
šius, kad, esant reikalui, būtų 
galima nedelsiant susisiekti". 

Diskusijose dėl NATO įsipa
reigojimų ir efektingumo, kaip 
pavyzdį pateikiau Kosovo 
problemą, kur NATO įsikiši
mas buvo tiek ribotas, kad ta
me krašte gyvenantiems alba
nams tik daugiau žalos buvo 
pridaryta — serbai daug jų 
išskerdė ar ištrėmė ir kraštą 
ko ne visai nuniokojo. Užklau
siau, ar nebūtų panaši padėtis 
Lietuvoje, jeigu, prileiskime, 
kaimynai iš Rytų vėl įžygiuotų 
ir tą patį darytų, o NATO 
taikdarių daliniai pasirodytų 
tik tada, kai didžiuma tautos 
būtų išnaikinta ir kraštas nu-
teriotas. Tad kokia nauda bū
tų iš dalyvavimo NATO struk
tūroje? Ar susilauktume rim
tesnės paramos, jei būtume 
pilnateisis NATO narys? 

Į šį klausimą atsakė minist
ras: „Norėčiau pastebėti, kad 
per 50 egzistavimo metų nei 
vienas NATO narys nebuvo 
užpultas. Jei žmonės tose ša
lyse niekad nenukentėjo, tai 
tik dėka dėl priklausomumo 
NATO gynybos organizacijai, 
kuri gali garantuoti, kad šalis 
nebus užpulta. Tad ir Lietuva 
nori jai priklausyti, kad galėtų 
jaustis saugi. Dėl Kosovo no
rėčiau pasakyti, kad NATO 
įsikišimas vis dėlto privertė 
serbus pasitraukti iš jo. Žmo
nės, kurie buvo smurtu išva
ryti iš savo šalies, dabar gali 
sugrįžti ir šį kartą gyventi 
saugiai. Tikiu, kai šiuo metu 
dar nėra mūsų kraštui tiesio
ginio užpuolimo pavojaus, ta
pus NATO nariu, Lietuva ap
saugotų ne tik pati save, bet ir 

NATO funkcijas šiame re
gione?" 

Rusijos armijos 
savivališkumas 

Rusijos karinių dalinių ne
numatytas staigus įžygiavi-
mas, užėmimas ten esančio 
Pristinos oro uosto ir nepaisy
mas savo civilinės valdžios ne
va duoto įsakymo iš jo pasi
traukti, nustebino ne tik 
NATO, bet visą pasaulį. Susi
daro įspūdis, kad Rusijos civi
linė valdžia yra bejėgė tram
dyti savo armiją, ypač kai ji 
yra gan skandalingoj materia
linėj padėtyj. Jos kariai daž
nai nesulaukia savo algų ir 
yra labai blogai maitinami. 
Sakykim, kad ta išbadėjusi 
Rusijos armija vieną dieną su
manytų pavalgyti Lietuvoj ir, 
gerai prisisotinę, nuspręstų 
apsistoti čia neribotam lai
kui... 

Mūsų krašto apsaugos vado
vai užklausti, ką jie darytų to
kiu atveju, abu atsakė, kad 
Lietuva jau dabar yra pasi
ruošusi tokiam įsiveržimui vi
som išgalėm pasipriešinti. Jie 
nemano, kad rusų armija yra 
pasiruošusi, bent šiuo metu, 
tokiam žingsniui be šiokio to
kio, kad ir neoficialaus, prita
rimo iš aukščiau. 

Dėl Rusijos civilinės val
džios pajėgumo kontroliuoti 
savo armiją komentavo tik 
ministras Stankevičius. Anot 
jo, visad kyla klausimas, ar iš 
tikrųjų tos kontrolės nėra, ar 
tik nuduodama, kad jos nėra. 
Nėra labai aišku ir dėl Pristi
nos oro uosto užėmimo — ar 
daliniai tai sauvališkai darė, 
ar jiems buvo duotas įsaky
mas iš aukščiau. Ministras ne
atmeta galimybės, kad gali at
sirasti vietinių maištaujančių 
vadų, kurie patys sauvavališ-
kai įvykdytų neleistiną žings
nį ir pastatytų jį kontroliuo
jančią valdžią į tokią padėtį, 
kad, išvengus kompromitaci
jos, dėl sėkmingai įvykdyto 
žygio ji būtų priversta jo ne
pasmerkti. 

Dėl Lietuvos Šaulių 
sąjungos 

Tiek ministras, tiek kariuo
menės vadas labai šiltai pasi
sakė dėl šaulių globos ir prik
lausomybės krašto apsaugos 
sistemai. Jie džiaugėsi, kad 
Seimas po ilgų diskusijų prieš 
porą metų pagaliau įvertino 
buvusią ir esamą šaulių są
jungos reikšmę Lietuvos gyve
nimui ir nusprendė ją pervesti 
Krašto apsaugos ministerijos 
globon. Visi žino, kad šaulių 
sąjunga, įkurta prieš 80 metų, 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymo, 
ginant kraštą nuo bolševikų, 
bermontininkų ir lenkų. Dėka 
jos aktyvaus įsijungimo ir 
Klaipėdos kraštas buvo atva
duotas. Ir dabar tikimasi, kad 
šauliai bus naudingi krašto 
gynyboje, vidaus tvarkos pa
laikyme ir, esant reikalui, net 
parengti žmones pilietiniam 
pasipriešinimui. 

Ministras taip pat paminėjo, 
kad mjr. Leonardas Bakaitis, 
nuo 1997 m. sėkmingai vado
vavęs šaulių sąjungai, kaip ge
ras organizatorius yra numa
tytas svarbiom pareigom 
Krašto apsaugos ministerijoje. 
Jo vieton numatytas pulk. Jo
nas Gečas, dabartinis Lietu
vos gynybos atašė Danijoj. Jis 
bus pristatytas šauliams per 
sąjungos suvažiavimą, įvyks
tantį rugsėjo mėn. Tikimasi, 
kad naujojo vado rankose są
junga dar labiau sustiprės. 

Ar reikia pagalbos is 
užsienio lietuviu? 

Šis klausimas buvo pateik

tas tik gen. Kronkaičiui, ir jis 
į jį šitaip atsakė: „Žinoma. 
Užsienio lietuviai, ypač Ame
rikoje, tikrai galėtų daug pa
dėti. Mūsų tikslas — narystė 
NATO organizacijoje. Didžiu
moje tai priklauso nuo Ameri
kos. Per Senatą ir Kongresą 
jūs čia galėtumėte labai daug 
padaryti, kad durys į NATO 
mums greičiau būtų atidary
tos. Venkite bet kokios pro
vokacijos, kuri stabdytų jūsų 
pastangas. O neigiamų pareiš
kimų, nežinia kokiais tiks
lais, visad atsiranda. Nelabai 
seniai toks neigiamas straips
nis dėl įstojimo į NATO buvo 
išspausdintas viename Kana
dos lietuvių laikraštyje, pasi
rašytas neva vieno Amerikos 
karininko su pulkininko titu
lu. Patikrinus Amerikos kari
ninkų registrus, rasta, kad to
kio karininko juose nėra. Šį 
straipsnį persispausdino ir 
„Lietuvos rytas". Jis buvo pa
prašytas šį straipsnį atšaukti 

su mūsų paaiškinimais, bet to 
iki šiol nepadarė. Kad būtų 
daugiau pozityvumo, ir jūs ga
lėtumėte daug padėti. Padė
kite surasti ir daugiau lietu
vių karininkų iš JAV, kurie 
galėtų įsijungti į Lietuvos ka
riuomene". 

Šiuo ir buvo užbaigti pašne
kesiai su Lietuvos Krašto ap
saugos ministru Česlovu Stan
kevičium ir kariuomenės vadu 
brigados generolu Jonu Algir
du Kronkaičiu. 

VEIKLOS APŽVALGA III JAV LB 
TARYBOS SESIJAI 
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pat laike stovyklos posėdžia- bos 

Dar prieš tarybos antrą se
siją buvo dviejų dienų konfe
rencija „JAV LB 21-mame 
„šimtmetyje" suorganizuota 
tarybos prezidiumo ir Krašto 
valdybos pirmininkų. Per kon
ferenciją išryškėjo, kad JAV 
LB sudaro trys skirtingos gru
pės narių su skirtingais, ir 
dažnai prieštaraujančiais, po
reikiais. Pirmoje grupėje, iki 
šiol visą veiklą vedusioje, yra 
žmonės, vadinami DP, atvykę 
dar prieš 50 metų iš Vokieti
jos, antroje yra dar prieš Pir
mą pasaulinį karą atvykusių 
palikuonys ir pirmos grupės 
vaikai bei anūkai; trečioje — 
žmonės, kurie atvyko po Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo. JAV LB didžiausia 
užduotis pradžioje būsimo 
šimtmečio bus suderinti ir pa
tenkinti antros ir trečios gru
pės poreikius. Pirmosios gru
pės eilės sparčiai mažėja ir jų 
vaidmuo irgi atitinkamai ma
žės. Iš konferencijos išplaukė 
daug pasiūlymų, kurie bus pa
teikti JAV LB tarybai svarsty
ti. 

1998 m. spalio 20 d. susiti
kau su prezidentu Adamkum, 
kalbėjome apie JAV LB veiklą 
ir dalyvavau prezidento gar
bes doktorato įteikimo cere
monijose Catholic University. 
Lapkričio 19 d. dalyvavau Lie
tuvos kariuomenės dienos mi
nėjime Ft. Myers, VA. 1999 m. 

VASARA JAV LB KRAŠTO VALDYBOJE 
Atkelta iš 4 psl. J a m e 

skaitytojai ras įdomios infor
macijos apie plačią KV narių 
veiklą ir nuveiktus darbus. 

Rengiamas Jaunimo kongre
sas Australijoje. Tam reikia 
nemažai lėšų, tačiau šis klau
simas dar neišspręstas. 

JAV LB KV pirmininkė Re
gina Narušienė dalyvavo lie
pos mėnesį Vokietijoje vyku
siame PLB pirmininkų suva
žiavime. Jame buvo minimas 
Lietuvių Chartos 50 metų ju
biliejus. Suvažiavimas buvo 
labai prasmingas ir darbingas. 
Taip pat ji lankėsi Lietuvoje, 
kur susitiko su Lietuvos prezi
dentu V. Adamkumi, užsienio 
reikalų ministru A. Saudargu, 
naujuoju kultūros ministru A. 
Bėkšta, JAV ambasadoriumi 
Lietuvoje K. Smith, Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriumi 
R. Budriu, archyvų departa
mento direktoriumi V. Grigo
raičiu. Su visais šiais pa
reigūnais buvo aptariami 
svarbūs Lietuvai ir išeivijai 
planai. Amerikos ambasado
riaus Lietuvoje prašymu, pir
mininkė laišku kreipėsi į USA 
Department of Commerce, 
prašydama, kad ši įstaiga pas
kirtų Amerikos ambasadoje 
Lietuvoje atstovą. Tai paleng

vintų būsimų JAV investuo
tojų veiklą Lietuvoje. Seton 
Hali universitetas nori steigti 
Vytauto Didžiojo katedrą uni
versitete, kur būtų rengiami 
Lietuvos diplomatai. Tam 
Krašto valdybos nariai pri
tarė. Pirmininkė R. Narušienė 
pateikė valdybos nariams 
klausimą, ar neatėjo laikas 
JAV išeivijai turėti savo 
ženkliuką ir vėliavą? Ši atri
butika būtų naudojama šven
tėse, eitynėse. KV nariai nu
tarė apie tai pagalvoti ir 
sprendimą priimti vėliau. Pra
nešta, jog spalio 10 d. įvyks 
„Gintaro" pokylis, kuriame 
dalyvaus ir A. Adamkienė. Su
sirūpinta, jog Eltos prane
šimu, dėl lėšų stokos ši žinių 
agentūra žada nutraukti žinių 
teikimą iš Lietuvos išeivijai. 
KV susirūpinusi ir tikimasi, 
jog bus rasta abiems pusėms 
priimtina išeitis. KV pirmi
ninkė R. Narušienė rugsėjo 7 
d. išvyko į Lietuvą, dalyvauti 
bendradarbiavimo komisijos 
posėdyje. 

Šis darbingas posėdis baig
tas, primenant, kad kitas 
įvyks spalio 8 d., 12 vai., She-
raton Four Points Hotel, Mil-
waukee, WI. 

Dalia Badarienė 

sausio 9 d. susitikau su Lietu
vos Respublikos Užsienio rei
kalų ministru A. Saudargu, su 
kuriuo kalbėjome apie Lietu
vos pakvietimą į NATO. Vizito 
metu ministras Saudargas 
įteikė ambasadoriui Simučiui 
ordiną už jo nuopelnus, laisvi
nant Lietuvą. JAV LB vardu 
pasveikinau ambasadorių Si
mutį. 

Vasario 16 d. proga pasa
kiau atitinkamą kalbą Balti-
morėje. Pradžioje kovo susiti
kau kelis sykius su Seimo pir
mininku Vytautu Landsber
giu. Kovo 24 d. dalyvavau 
Kongrese Centrinės ir Rytų 
Europos koalicijos suruoštame 
pagerbime senatoriams Roth 
ir Biden. Kalbėjau su jais Lie
tuvos NATO klausimais. Kovo 
25 d. stebėjau apklausinėjimą 
Atstovų rūmuose, apie Lietu
vos Respublikos diskrimina
ciją prieš JAV piliečius, ypač 
dėl nuosavybių grąžinimo. Ba
landžio 14 d. dalyvavau pri
ėmime Kongrese, pagerbiant 
Kongreso narius, dirbusius dėl 
trijų naujų šalių pakvietimo į 
NATO. 

Balandžio 28 d. pietavau su 
Seimo Socialinių ir darbo rei
kalų komiteto pirmininke Bi
rute Visokavičiene. Kalbėjome 
apie Lietuvos socialinę padėtį. 
Gegužės 8 d. dalyvavau meti
niame Tautos fondo suvažiavi
me, Kultūros centre, Brook-
lyne, kur pasakiau kalbą. Po 
suvažiavimo posėdžiavau su 
New York apygardos JAV LB 
veikėjais. Gegužės 23 d. daly
vavau ceremonijose Arlington 
National kapinėse, pagerbiant 
Lt. Harris atminimą. Rugpjū
čio viduryje buvau pakviestas 
dalyvauti Lietuvos Fronto bi
čiulių stovykloje Dainavoje, 
kur pasakiau kalbą apie JAV 
LB veiklą Vašingtone. Taip 
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Adresas 

Telefonas ( ) 

AUKA 1 dol. 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

iškirpkite atkarpėlę, pažymėkite kiek bilietg norite, 
ir siųskite su at i t inkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

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

DRAUGAS 4545 W. 63rd ST, CHICAG0, IL 60629 

vau su Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos pirmininke Liuda Ru-
gieniene ir komisijos nariais 
Juozu Ardžiu bei Dalia Puš-
koriene. Buvo aptarta komisi
jos tolimesnės veiklos gairės. 
Metų eigoje daug sykių daly
vavau Centrinės ir Rytų Euro
pos koalicijos posėdžiuose, pa
vaduojant JAV LB Visuomeni
nių reikalų įstaigų direktore 
Audronę Pakštienę. Glau
džiai bendradarbiavau su 
jstaigos direktore, sprendžiant 
daug reikalų, susijusių su Va
šingtono veikla. Taip pat daly
vavau keliuose Krašto valdy-

telefoniniuose posėdžiuo
se. Su kitais prezidiumo na
riais telefonu posėdžiavome 
dėl Cleveland sodybos bylos ir 
pareiškimo dėl Lietuvos ne
priėmimo j NATO. Nors prezi
diumo nariai gyvena keturiose 
valstijose, modernios techni
nės pagalbos dėka, galima 
glaudžiai bendradarbiauti. 
Dėkoju prezidiumo nariams 
už suteiktus patarimus ir pa
ramą. Krašto valdybos pirmi
ninkei, Reginai Narušienei, 
dėkoju už glaudų bendradar
biavimą ir parodytą pagarbą. 

Donatas Skučas 
JAV LB XV tarybos 

prezidiumo pirmininkas 
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A. t A. 
RIČARDUI SCHUKSTAI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DAIVĄ, 
tėvus ALBĄ ir GEORGE SCHUKSTAS, brolį 
RAIMUNDĄ, seserį AIDĄ, uošvius INGRIDĄ ir 
JULIŲ JODELES, jų šeimas ir visus artimuosius. 
Liūdime kartu su Jumis. 

„Lietuvos Vaikų viltis", Los Angeles skyrius 

*CMr*»*: ***** V * s T * * * # * ^ * * * * * / * # * 
Naujasis First Personai 

Bankas 
pasiruošęs tarnauti 

Čikagos 
apylinkės lietuviams! 

i 

šie buvę Sundjrt Federal banko tarnautojai sudaro naują Rr*t Personai Banko 
kolektyvą ir Jums visada suteiks malonų ir sąžiningą patarnavimą: 

Danutė Babarskienė, George Cvack, Randy Schwartz, Rūta Staniulienė, Jarane Masny. 
Mary Ann Fomek, Bette Tableriou, Edita žiūrinskienė, Shirl Sievert, Sande Medina, Ann 

Donaghue, Mike Doyle, Susan Cardufi. Mike Casey. 

First Personai Banke galėsite susikalbėti lietuviškai 
Atidarymo proga, First Personai Bankas Jums siūlo 

įsigyti „Welcome Home" sertifikatą. 

„Bonus" nuošimtis 5.50% APY* 
Aukštas nuošimtis 5.25% APY 
Trumpas terminas 6 mėnesiai 

Kada norite, galite į J j sertifikatą (neiti daugiau pinigų, neprateaiant termino datos. 
*Jei kartu atidarysite „passbook" arba „checking" sąskaitą, 

pridėsime .25% prie aukšto nuošimčio. 

\ / 

i-irst — Personai Bank 
/ \ 

Building Personai Banking RelationshipSM 

DsUVEUP: 
15255 S. 94th Ave. 
O r l a n d Park. IL 
(m thc InTnnt building) 

ftunfc < >flcr i j n tK* be UA<"<J 

LQHBXi 
15014 S. LaGrange R d . 
Or land Park, tL 
'jn thc Ortand Grcrn< Shopptng Crmrr) 
(708) 226-2727 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Šį s e k m a d i e n į 10:30 va l . r . 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje bus aukoja
mos ypatingos Mišios. ..Drau
go" jubiliejinės šventes proga 
kun. Viktoras Rimšelis sakys 
iškilmingą pamokslą. 4 vai.p. 
p. Martiniąue pokylių salėje 
vyks šventinė ,,Draugo" puota, 
į kurią bilietus užsisakyti gali
te dienraščio administracijoje 
darbo valandomis. 

ALRK M o t e r ų są jungos 3 
k u o p a š a u k i a n a r i ų susi
r i n k i m ą šeštadienį, rugsėjo 
25 d:; 3 vai. p.p.. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
Marųuette Parke. Po susirin
kimo — kavutė. 

K o k i a y r a JAV l i e tuv ių 
p a g a l b a Lietuvos žmogui, 
kaip suburiamos įvairios jė
gos, kokios pagalbos dar vis 
reikia — šie klausimai bus 
nagrinėjami konferencijoje 
.Dovana Lietuvai", kuri įvyks 
lapkričio 5-7 d.. Key Bridge 
Marriott viešbutyje, Arling-
tone. Virginijos valstijoje. No
rintys konferencijoje dalyvauti 
prašomi registruotis iš anksto 
atsiunčiant savo vardą, pavar
dę, adresą ir telefoną telefak
su 773-436-6909 arba elektro
niniu paštu: 

ajbudrys@ameritech.net: ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. Atsiliepus atsako
vui žinias prašome įkalbėti 
aiškiai. 

„ D r a u g u i " s v a r b ū s ne tik 
skaitytojų laiškai, bet ir pa
tys skaitytojai, su kuriais 
smagu ir gyvai pasišnekučiuo
ti. Ar ruošiatės atvykti į mū
sų jubiliejinę šventę, kuri vyks 
šį sekmadienį Martiniąue po
kylių salėje? Bilietus ir net vi
so stalo vietas užsisakyti gali
te darbo valandomis mūsų ad
ministracijoje. Iki pasimaty
mo' 

J a u n i m o c e n t r o Mote rų 
k l u b o poatostoginis susirinki
mas vyks rugsėjo 27 d. 1 vai. 
p.p. J aun imo centre. Nusprę
sime, ką veiksime ir kaip pa
dėsime Jaun imo centrui. Nori
me pranešti , kad spalio 3 d., 
sekmadieni , kepsime blynus, 
o prie jų bus ir šių metų der
liaus obuolines košės. Vaišin
ti pradėsime nuo 8 vai. ryto 
Jaun imo centro kavinėje. Savo 
apsilankymu paremsite Jauni
mo centrą. Laukiame! 

Ar j a u e sa t e g r ąž inę bilie
tų laimėjimo šakneles? Laimė
jimų traukimas vyks jau šį 
sekmadieny Martiniąue poky
lių salėje, tad paskubėkite! 
Beiiko tik kelios dienos! 

Apie „ža l ias kor te les" , pi
lietybę ir kitus emigracinius 
reikalus bus pasakojama teisi
niame seminare, kuris vyks 
rugsėjo 29 d., trečiadienį, 7 
val.v. ..Seklyčioje". Seminare 
kalbės advokatas Diego Bone-
satti, vertėjaus advokatas Al
gimantas Kėžeiis. Kviečiami 
visi, o ypač neseniai į šį kraš
tą atvykusieji. 

Reg ina ir J o h n Connolly, 
R a i m o n d a s i r P a u l i u s Bag
dona i jubiliejinio DF vajaus 
proga atsiuntė 1,000 dolerių ir 
a.a. vyrą ir tėvelį J o n ą Bag
doną įrašė Draugo fondo gar
bės n a r i u . Už stambią auką 
nuoširdžiai dėkojame. 

P i a n i s t a s R o k a s Zubovas 
rengia koncertą „Kai susitin
ka poezija ir muzika". Koncer
tas įvyks spalio 1 d., penkta
dienį, 7:30 val.v. PLC Lietuvių 
dailės muziejuje. Skambės 
kompozitorių Bach, Shopin, 
List kūriniai. 

Mid land Bank , kuris taip 
mielai teikia finansinius pa
tarnavimus Marąuette Parko 
bei kitiems lietuviams, užsi
sakė viso stalo bilietus į 
..Draugo" pokylį. Ačiū! 

JAV LB K u l t ū r o s t a ryba 
praneša, kad Vinco Kudirkos 
minėjimai Lietuvių Bendruo
menes telkiniuose vyks: spalio 
3 d. Čikagoje, spalio 9 d. Cle-
velande. spalio 10 d. Balti-
morėje, spalio 13 d. Putname, 
spalio 16 d. Bostone, spalio 17 
d. New Yorke, spalio 19 d. Va
šingtone, spalio 21 d. St. Pe-
tersburge. spalio 24 d. Los 
Angelėse, spalio 30 d. Denve
ryje, spalio 31 d. Omahoje, 
lapkričio 6 d. Detroite ir lapk
ričio 14 d. Toronte, Kanadoje. 

„S tebuklų ke l ionė" , Lithu-
anian Mercy Lift labdaros po
kylis, ruošiamas šį šeštadienį, 
rugsėjo 25 d.. 6:30 val.v. 
Yvette Wintergarden resto
rane. Bilietus galima įsigyti, 
skambinant tel. 708-442-8297. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma dalyvauti. Pokylio pelnas 
skiriamas tuberkulioze ser
gantiems ligoniams ir vaikų 
gydymui Lietuvoje. 

Nori te p i rk t i namą? Skai
tykite „Draugo" skelbimus! 
Prenumeruokite „Draugą"! 
Visi JAV gyvenantys lietu
viai, kurie dar niekada nebu
vo užsisakę šio vienintelio už
sienio lietuvių dienraščio, 
laikraštį užsisakyti gali papi
ginta kaina. Metams - tik 65 
dol.! Ši nuolaida galios tik ri
botą laiką, taigi skubėkite! 

Dažnai tokių progų nepa 
si taiko - už vieną dolerį - du 
bilietai į Lietuvą! SAS oro li
nijų vadovybė „Draugui" pa
dovanojo du lėktuvo bilietus, 
kuriuos galima laimėti, už do
lerį įsigijus laimėjimo bilietėlį, 
o jis bus traukiamas iškilmin
go „Draugo" pokylio metu rug
sėjo 26 dieną Martiniąue po
kylių salėje. Dar yra likę lote
rijos bilietėlių, kuriuos įsigyti 
galite mūsų administracijoje 
darbo valandomis. 

Union Pier Lietuvių 
draugi ja , Draugo fondo gar
bės narė, per iždininkę Oną 
Gutauskienę „Draugo" jubilie
jinio vajaus proga vėl atsiuntė 
200 dol., juos pridėjusi prie 
ankstyvesnės tūkstantinės. 
Už paramą labai dėkojame. Ši 
nedidelė organizacija yra pa
vyzdys visoms mūsų dides
nėms organizacijoms. Joms 
paremiant jubiliejinis Draugo 
fondo vajus tikrai pasiektų 
milijono dolerių kapitalą. 

Išvyką į „Empress Casi-
no" (Joliet, IL) rugsėjo 30 d., 
ketvirtadienį, organizuoja LB 
Lemonto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius. Išvykstama iš 
PL centro Lemonte ryte, po 
pietų grįžtama atgal. Informa
cija tel. 630-243-0791. 

Zuzana Pupienė, gyvenan
ti Lemonte, IL, ilgametė Drau
go fondo narė, jubiliejinio va
jaus proga atsiuntė 200 dol , 
juos pridėjusi prie ankstyves
nių 800 dol. įnašų, ir tapo 
Draugo fondo garbės nare. 
Sveikiname naują garbės narę 
ir dėkojame už gausią para
mą. 

Rugsėjo 24 d., penktad ie 
nį, 7:30 val.v. Čiurlionio ga
lerijoje pirmą kartą išvysite 
naujosios kartos meno kolek
ciją. Sužinosite parodų istoriją 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės iki šių dienų. Tai - trečioji 
ir paskutinė Čiurlionio galeri
jos ciklo „Žengiant į 2000 me
tus" kolekcijos paroda. Atvyki
te! Paroda veiks Jaunimo cen
tre (5600 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL; tel. 773-778-
7500). 

Jaunimo centro Moterų klubo nares 
r.ė M Škėmaite Stovi: S Kikiliene. 
A Savickiene, A Paškauskiene 

Iš kairės sėdi: N. Kaveckiene. S. Jurkūnienė, V. Šerkšnienė, 0. Norvilie-
A Pociene, svečias Algis. V. Valavičienė. L Vaičiūnienė, E. Valantinienė, 

• Bal / .eko l i e t u v i u kul 
t ū r o s muzie ju i Čikagoje rei
kalingas darbuotojas, mokan
tis dirbt: kompiuteriu Kreiptis 
t«-l. 773-.">H2-6r>00. *ao7 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
S43* S Pulaskj Rd„ Oucago, IL 60629 

Tel 773-S82-45O0 
Valandos pagal suM'arimą 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e tuvn inką* 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
T«L 773-284-0100. 

TeL 630-257-0300, Lemont, DL 

Piniqai. siuntiniai. 
persikraustymas i l ie tuva 

per TRANSPAK 
f n t . t i q . i l )r .ui( |<> p. ls l . i t t | 

D . i r h o v.«l O S k . m d i c n sc\t<) >> J 

Tel. 1 775 8 5 8 10SO 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6347 8 JCedsie Avenne 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli fre* 34 hr. 888-778-6743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šettad. 9 v.r iki 1 v.p.p. 

• D r . S i lv i ja S p a r k i s -
Traikaitė mirė i . m. rugsėjo 
20 d. Floridoje. Priklausė Lie
tuvių Skautų sąjungai, mokslus 
baigė Urbana, IL universitete. 
Po to 4 metus dėstė Purdue 
universitete; paskutiniu laiku -
Florida State un ivers i t e te , 
Tallahassee, FL. Laidojama 
Floridoje. »io 

• Hawaii 2000 • kelionė 
laivu aplankant Havajų salas 
2000 m. kovo 4-11 d. U ž s i 
registruoti iki spalio 4 d. 
Skambinti: American Travel 
Service, 708-422-3000 arba 
800422-3190. *m 
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Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Piešė Kristina Kairelytė 
6 m. amžiaus 

LAPŲ CIRKAS 

Jau voriukai kloja šilką 
Kviečia: 
— Prašom į cirką! 
Pradžią skelbia 
Šelmis vėjas 
Ir spektaklis prasidėjo. 

Suka kilpas klevo lapai, — 
Margaspalviai akrobatai, 
Beržo sūkuriu pakyla 
Virš rausvai geltono šilo... 

Vėjas groja, lapai skrieja, — 
Lapų cirkas prasidėjo... 

Mokytoja 
Gražina Ragalevičienė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Pasilikau perdėm Žemaičių 
kaimo ūkininko vaikas, ku
riam vaizdingi pasakojimai 
apie „baidymus"' jaujose, kal
bos apie pamiškių — paupių 
laumes, gąsdinimai apie 
vaikščiojančias „žvakeles", vi
sokį atsitikimai apie slogu
čius, aitvarus ir kt. nuo pir
mųjų kūdikystės dienų yra 
palikę giliai įsispaudę sąmo-
nėn, juo labiau, kad aš, pen
kerius metus į gimnaziją 
vaikščiodamas iš gimtų namų, 
nuo anos aplinkos vis neati-
t rūkau. 

Ji yra daug prisidėjusi, kad 
aš ir vėliau savo studijose lie
tuvių etnografijai ir jų liau
dies kultūrai rodžiau daug 
dėmesio. Kai ir dabar pama
tau nuotrauką paprastos lie
tuviškos kaimo sodybos, ko
kioje kitados yra gyvenę ir 
anie narsieji kovotojai prieš 
kryžiuočius, man visada pasi
lieka toji šiaudais dengta lie
tuvio pirkia tokia brangi ir la
bai miela. Kiek daug joje pa
čioje ir jos aplinkoje tik lietu
vio širdžiai tepagaunamo jau
kumo ir šilumos, kuri visai 
dingsta šaltuose miestelių 
mūruose! Rašytais ženklais 
sunkiai apibūdinamu jausmu 
pamylėjau aš tos žemės žmo
nes, iš kurių aš pats esu kilęs. 
Per tris dešimtmečius bestu
dijuodamas istoriją savo tau
tos, tvirtai įtikėjau į jos pa
šaukimą. Apvaizdos yra taip 
surėdyta, kad ir lietuvių tauta 
margaspalviame tautų „kili
me" žibėtų savo originalia 
spalva, atlikdama savo pas
kirtį. 

Zenonas Ivinskis 
daktaras, istorikas, 

profesorius 

KARALIŲ LIETUVA 

Grįžkime į senus, į mūsų 
pirmų žinomų karalių laikus. 
Pradžioje Lietuvą sudarė daug 
mažų kunigaikštysčių. Tai ne
buvo vieningas kraštas. Min
daugui atėjo protinga mintis: 
„Mes būtume labai stiprūs, 
jeigu susijungtume". Jis suor
ganizavo visas kunigaikštys

tes į vieną galingą Lietuvą. 
Jam pasisekė sustabdyti kry
žiuočių puolimus. Jis apsi
krikštijo 1251 m. ir tapo Lie
tuvos karaliumi. Mes jį prisi
minsim amžinai. 

Po jo Lietuvą valdė Traide
nis, kuris kovojo su rusais, 
lenkais ir kryžiuočiais. Vyte
nis visą gyvenimą gynė savo 
kraštą. Gediminui rūpėjo, kad 
žmonės geriau gyventų ir mo
kėtų kariauti. Jis sapnavo 
sapną ir pastatė Vilniaus pilį. 
Vilnius ir dabar yra nepri
klausomos Lietuvos sostinė. 

Gražiai valdė Lietuvą Algir
das ir Kęstutis bei Vytautas 
Didysis. Po to Lietuva sudarė 
Sąjungą su Lenkija ir buvo 
pakrikštyta. Lietuvos žemė tę
sėsi nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Su savo pusbroliu Jogai
la, Vytautas nugalėjo kryžiuo
čius Žalgirio mūšyje 1410 m. 
1413 m. jis nutraukė sąjungą 
su Lenkija. 

Daina Ringu tė 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė. (Maironio lituanis
tinės mokyklos moksleivių 
metraštis 1996/97 m.) 

ŽODIS DARANTIS 
STEBUKLUS 

Gražių žodžių yra daug. Pir
masis žodis, kurį aš ištariu tik 
atsikėlus yra — „Labas rytas". 
Kiekvieną kartą su šypsena 
mes jį pasakome tėveliams ir 
sutiktiems gatvėje žmonėms. 
Jie mums atsako tuo pačiu 
žodžiu. Tik pagalvokite, jei 
niekas nesisveikintų, visi eitų 
galvas nuleidę žemyn ir nema
tytų vieni kitų. Gal net už
kliūtų vieni už kitų. Antras la
bai svarbus žodis yra — 
„prašau". Kasdieną mums pri
reikia kitų žmonių pagalbos. 
Mandagiai paprašę, visada ją 
gausite. O gavę, atsilyginsime 
žodžiu — „ačiū". Ketvirtasis 
žodis, kurį ištariame pasibai
gus dienai — „labanaktis". Ko
dėl gi aš manau, jog šie žo
džiai daro stebuklus? Ogi to
dėl, kad tardami šiuos žo
džius, atnešame gerą nuotaiką 
kitiems žmonėms ir sau. 

Patricija Kirvaitytė, 
3 sk. mokinė, 

Čikagos lit. m-la 

LIETUVA 

Kai aš paprašiau mamytes, 
kad ji man papasakotų apie 
Lietuvą, ji taip pradėjo: „Aš gi
miau Lietuvoje. Ten man buvo 
smagu gyventi. Mano geriau
sias gyvenimo draugas buvo 
tėvelis. Lietuva yra labai gra
žus kraštas. Mėgau grybauti 
ir grybus valgyti. Mėgau šu
nis, turėjau jų net penkis. Mė
gau mokytis, mokykloje kas
dien praleisdavau po penkias 
valandas. Lietuviai mylėjo 
Dievulį ir lankydavo bažny
čias. Ir aš kiekvieną sekma
dienį eidavau į bažnyčią". 

Gabrielius Sedys, 
3 sk. mokinys 

Čikagos lit. m-la 

I KUR ĮTEKA DUNOJUS 
(Pabaiga) 

Tačiau yra ir kitoks Duno
jaus atsiradimo Lietuvoje aiš
kinimas. 

Jonas Basanavičius, kuris, 
kaip žinome, nemažą savo gy
venimo dalį praleido šalia di
džiojo, sakytume, tikrojo Du
nojaus pakrančių, sukorė teo
ri)3. j°g mūsų protėviai kažka
da Balkanuose gyveno. Vadi
nasi, ir lietuvaitės iš tikrojo 

Dunojaus vandenėlį sėmė, ir 
mūsų berneliai tikrajame Du
nojuje kažkada žirgus girdė. 
Paskui į Nemuno pakrantes 
atsikėlę, vis senąjį Dunojų pri
simindavo, apie jį dainas dai
nuodavo, jo vardu ir kitus 
vandenis pavadindavo. 

Jonas Basanavičius nebuvo 
kalbininkas. Jo darbuose esa
ma nemaža klaidingų aiškini
mų, su kuriais mūsų dienų 
kalbininkai jokiu būdu negali 
sutikti. Tačiau, šiaip ar taip, 
jis buvo rimtas mokslininkas. 
Savo hipotezei paremti J. Ba
sanavičius surinko labai daug 
istorinės, mitologinės, tauto
sakinės ir lingvistinės medžia
gos, kuri savo vertės nepra
randa ir šiandien. Pagaliau 
turbūt per drąsu būtų tvirtin
ti, kad ir pačioje jo hipotezėje 
viskas klaidinga. 

Štai 1969 metais Bulgarijos 
Mokslų akademija išleido stu
diją „Trakų ir dakų — baltų 
kalbiniai santykiai". Šios stu
dijos autorius — žymus bul
garų kalbininkas, Sofijos uni
versiteto profesorius — Ivanas 
Duridanovas įrodo, jog tarp 
baltų ir senųjų Balkanų pusia
salio gyventojų kalbų esama 
nemaža bendrumų. Vadinasi, 
mūsų protėviai su senaisiais 
Balkanų gyventojais kada 
nors turėjo būti kaimynai. Tuo 
būdu ir Dunojus į Lietuvą 
galėjo „atplaukti" įvairiais ke
liais, nebūtinai per mūsų kai
mynus slavus. 

Mums kol kas pirmasis aiš
kinimas atrodo (tikimesnis, 
bet kitiems kitaip galvoti ne
siryžtame uždrausti. 

Algirdas Sabaliauskas 

PAGALVOKITE NR. 17 

Kieno galia, to ir valia. 3. Ga
ražas. 4. Visur gražu, bet sve
tur neramu. 5. Giria. 6. 
Griaustinis. 7. Tikroji garbė 
negali pakęsti netiesos. 8. Gi
das. 9. Gandras. 10. Ir saldus, 
ir gardus, o į gerklę nelenda. 
11. Gramas. 12. Girnos. 13. 
Garlaivis. 7. 497+497=994. 8. 
Rytas. 

LINKSMIAU 
— Aš visada svajoju aplan

kyti tolimas šalis. Įdomu kiek 
kainuotų kelionė po Europą? 

— Nieko. 
— Kaip tai nieko? 
— Svajoti galima nemoka

mai. 

— Padavėja, ką ši musė 
veikia mano karštoje sriuboje? 

— Kaip, ką? Ji maudosi pir
tyje. 

Istorijos pamoka. Tema — 
senovės Egiptas. Romas taip 
atsakinėja: „Senovės egiptie
čiai vadinosi mumijomis ir gy
veno piramidėse". 

Petriukas atbėga pas tėvą: 
— Tėti! Mūsų mašiną pa

vogė! 
— Ar tu įsiminei, kaip at

rodė vagis? 
— Ne, bet aš suspėjau už

sirašyti mašinos numerį. 

Simukas šaukia: 
— Mama, ateik grečiau! Aš 

apverčiau kopėčias. 
— Na, palauk, sužinos tėtė... 
— Jis jau žino. Jis kabo lai

kydamasis už šviestuvo. 

1. Už kokią kainą Hitleris 
pardavė Stalinui Lietuvos 
Sūduvą? 2. Iš visų popiežių, 
kuris buvo pats iškiliausias? 
3. Kas pirmasis įžvelgė, kad 
atsižvelgiant į stygų ilgį ir jų 
virpesio dažnumą, galima tai 
išreikšti aritmetikos proporci-
jdmis? Atsiuntė kun. E. Ge
rulis. 4. Eina ponia per dvarą 
su šimtu suknelių. 5. Eina 
praustis, pilvą namie palieka. 
6. (Kryžiažodis) Įrašę jūrų pa
vadinimus, skaičiais pažymė
tuose langeliuose perskaity
site ir sužinosite, kaip vadina
si laivas. Sudarė V klasės mo
kinys Justas Grinkevičius 
iš Kaišiadorių. 7. Ką turi 
paukščiai, ką nors kita be 
plunksnų, kuriais gali skristi? 
8. Esu vabzdys įkyrus, jei pir
mą raidę pakeisi kita, būsiu 
pelkių vabalas, o jei pirmą rai
dę keisi dar kita, pasidarysiu 
vienos tautybės asmuo. Kas 
aš? 

PAGALVOKITE NR. 16 
ATSAKYMAI 

1. Smuikas „gimė" Italijoje 
16-to šimtmečio pabaigoje. (E. 
Brit., 23-30 ir 1-709, Chicago, 
1968). 2. Adomas ir Ieva savo 
nuogybę uždengė figos medžio 
lapais (Šv. Rašto Pr. 3-7). 3. 
Kanklės daromos iš gluosnio. 
beržo, skirpsto, kadugio - ėglio 
ir raudonosios eglės lentelių 
(L E. 10-441, Boston, 1957). 4. 
Girnos. 5. Vėžys 6. 1 Vieno
das galas ir pono, ir ubago. 2. 

— Tėti, kas yra pesimistas? 
— Tai toks žmogus, kuris 

nenori melžti karvės, nes bijo
si, nad neapgįžtų (atsiduotų 
rūgštimi) pienas. 

MUSĖ IR MULAS 
Ant grąžulo (vežimo rodik

lis) nutūpus musė mulą ragi
no: „Ko taip lėtai slenki? Ar 
negali vikriau? Jei būsi neran
gus, įgelsiu tau į sprandą". Jai 
mulas atkerta: „Tavęs aš nebi
jau. Baisus man tas, kuris, iš 
ratų botagu mane pasiekda
mas, į priekį varo kinkinį (ve
žimas su įkinkytu arkliu) ir 
lūpas plėšo man putotais briz
gilais. Tad liaukis neprotingai 
pūstis pagaliau: aš pats žinau, 
kur man reikia vikriau, o kur 
lėčiau žingsniuoti". Šia pasa
kėčia taikoma įgelti tam, kas 
mėgsta, niekšas būdamas, 
grasinti kitiems. 

Fedras 
— Mielas seneli, o kodėl 

Sekminių naktimis visa žemė 
alyvomis kvepia, taip kvepia, 
kad galva svaigsta, širdelė 
sala? 

— Matai Juozuli, tik apsvai
gus galva ir apsalus širdis te
gali Jėzaus kančią užjausti ir 
Dievo žodžius suprasti. 

Leonardas Gutauskas 
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