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Centristai žengė lemiamą 
žingsnį „skyrybose" su 

valdžia 
Vilnius, lapkričio 2 d. 

(BNS) — Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas 
antradienį pareiškė atsistaty
dinąs iš Seimo pirmininko 
pavaduotojo pareigų. Spaudos 
konferencijų salėje R. Ozolas 
žurnalistams pranešė įteikęs 
atsistatydinimo prašymą Sei
mo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. 

„Paskutinė 'VVilliams Inter
national' kompanijos vedimo 
Lietuvon diena sudėliojo visus 
taškus ant Jūsų vykdytos poli
tikos prasmių", sakoma R. 
Ozolo pareiškime V. Lands
bergiui. „Pagrindinė išvada 
tokia: Lietuvą, jos žmones, jos 
turtą Jūs visada naudojote 
priemone visų pirma savo pro
blemoms spręsti. Niekada su 
tuo nesutikau, bet vis dar 
turėjau vilties. Jos nebeliko", 
neslėpdamas savo susijaudini
mo, sakė centristų vadovas, 
kurio pareiškimas sukūrė dra
matišką įspūdį. 

„Negaliu prisiimti jokios at
sakomybės ir už Jūsų vado
vaujamo Seimo politiką. Iki 
šiol jai prieštaravęs, dabar 
nuo jos atsiriboju juridiškai 
bei morališkai", sakė R. Ozo
las. 

Jis pabrėžė daugiau neko
mentuosiąs savo atsistatydini
mo priežasčių, tačiau pabrėžė, 
Jog tč.i „ne vien dėl V/illiams' 
klausimo sprendimo". 

Pasak jo, šeštadienį įvyks 
Centro sąjungos tarybos posė
dis, kuriame bus svarstomas 
CS „perėjimas į savarankiškos 
opozicinės partijos statusą". 

R. Ozolas pareiškė telefonu 
kalbėjęs su Teisingumo mini
sterijai vadovaujančiu centris
tu Gintaru Balčiūnu, kurio 
prašės apsispręsti dėl to
lesnio dalyvavimo vyriau
sybėje. R. Ozolas pabrėžė, kad 
G. Balčiūno apsisprendimas 
bus padarytas „laisva valia", 
tačiau jo rezultatai bus įver
tinti pagal Centro sąjungos 
statutą. 

Opozicinės LDDP ir Social
demokratų partija ne vieną 
kartą kritikavo centristus 
„sėdint ant dviejų kėdžių", 
„ieškant trečiojo kelio". 

Spaudos konferencijų salėje 

Romualdo Ozolo 
atsistatydinimas — 

taktinis žingsnis 
Vilnius, lapkričio 2 d. 

(Elta) — „Tai taktinis ėjimas, 
manant, kad jau dabar pato
gus momentas pereiti į visišką 
opoziciją, susiblokuoti su kai
riuoju sparnu ir kautis dėl 
valdžios", komentuodamas 
Centro sąjungos pirmininko 
Romualdo Ozolo atsistatydi
nimą iš Seimo vicepirmininko 
pareigų, sakė Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 

Jo nuomone, Centro są
junga neturėtų uždrausti dirb
ti vyriausybėje savo sąjungos 
nariui teisingumo ministrui 
Gintarui Balčiūnui. Draudi
mas gerai dirbančiam G. Bal
čiūnui, Seimo vadovo nuomo
ne, būtų vertintinas kaip „vi
siškai nevalstybiškas ir ne
konstruktyvus Centro sąjun
gos elgesys". 

Eltos žiniomis, užimti ant
radienį atsistatydinusio Seimo 
vicepirmininko R. Ozolo postą 
buvo siūloma Centro frakcijos 
nariui Virginijui Martišaus
kui. 

buvęs LDDP vadas Česlovas 
Juršėnas pareiškė „negalįs 
nesveikinti R. Ozolo sprendi
mo, nes dabar opozicijos 
Seime bus daugiau". R. Ozolas 
pataisė kolegą, kad „koky
biškos opozicijos Seime bus 
daugiau". 

Seimo pirmininkas iki šiol 
turėjo pirmąjį pavaduotoją 
konservatorių Andrių Kubilių 
bei tris pavaduotojus — kon
servatorių Arvydą Vidžiūną, 
krikščionį demokratą Feliksą 
Palubinską bei centristą R. 
Ozolą. 

Centristų vadovas Romual
das Ozolas, pasitraukdamas iš 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
posto, atsisakys ir šioms pa
reigoms derančių priedų. BNS 
žiniomis, .R. Ozolas paprašė 
Seimo kanceliarijos vadovybės 
surasti jam paprastą darbo 
kabinetą su Seimo nario dar
bui būtina įranga — kompiu
teriu, telefonu ir pan. 

Iki šiol R. Ozolas užėmė 
erdvų kabinetą su priimamuo
ju ir patarėjų kabinetu Seimo 
pirmuosiuose rūmuose, taip 
pat naudojosi tarnybinio auto
mobilio su vairuotoju paslau
gomis. Dabar centristų vado
vas paprašė kanceliarijos, kad 
esant reikalui, iš tarnybinio 
garažo galėtų užsisakyti tran
sporto priemonę. Šia galimybe 
naudojasi ir kiti patys auto
mobilių nevairuojantys Seimo 
nariai. 

R. Ozolui atsistatydinus iš 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
pareigų, nuo 5 vidutinių darbo 
užmokesčių (VDU) dydžio iki 
3 VDU sumažės ir jo atlygini
mas. R. Ozolas, kaip ir kiti 
parlamentarai ir toliau gaus 1 
VDU dydžio išmoką raštinės 
reikmenims, pašto, ryšių išlai
doms. 

Nuotr.: Vilniuje viešintis buvęs Rusijo* mim.-Ua- pirmininkas, dabar — 
Rusijos Federacijos politinio bloko ..Otecestvo . siu Ro^ya" vadovas Jev-
gemj Primakov 'dešinėje) susitiko su I,ietu\<>.~ prezidentu Valdu Adam
kum. | Eltai 

Buvęs Rusijos premjeras giria 
Lietuvą už elgesį su rusais 

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Vilniuje viešintis Ru
sijos rinkimų bloko „Tėvynė — 
visa Rusija" vadas, buvęs mi
nistras pirmininkas Jevgenij 
Primakov pagyrė Lietuvą už 
rusų tautinės mažumos pro
blemų sprendimą, bet nepri
tarė pastangoms integruotis į 
NATO. 

J. Primakov, antradienį 
skaitęs paskaitą Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santy-

J. Primakov taip pat sakė, 
kad Rusija neprieštarauja Lie
tuvos siekiams įsijungti į tarp
tautines ekonomines ir preky
bines organizacijas, tačiau jis 
pakartojo Rusijos politikų 
nuolat reiškiamą priešiškumą 
Lietuvos norimai narystei 
NATO. „Mes žinome, ką 
reiškią NATO veikimai, ir 
nenorime, kad mūsų kaimynai 
priklausytų sąju.igair. sakė 
jis. 

kių ir politikos mokslų inSft-"* J. Primakov rasrinrij ietuvą 
tote, sakė, kad Lietuva, Ru
sijos vertinimu, geriau nei ki
tos jos Baltijos kaimynės 
sprendžia vietos rusų proble
mas. 

Kaip žinoma, po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
priimtas pilietybės įstatymas 
sudarė kur kas liberalesnes 
sąlygas kitataučiams gauti 
valstybės pilietybę, nei Latvi
joje ir Estijoje. 

Atsistatydino prezidento 
patarėja Elena Leontjeva 

Vilnius, lapkričio 2 d. (Elta) 
— Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto prezidentė Elena 
Leontjeva antradienį patvirti
no, kad spalio 28 dieną patei
kė atsistatydinimo pareiškimą 
prezidentui Valdui Adamkui. 

E. Leontjeva teigia pada
riusi tai dar tuomet, kai nebu
vo aišku, ar sutartys su „Wil-
liams" bus pasirašytos. 

Pagrindine atsistatydinimo 
priežastimi ji nurodo tai, kad 
oficialioji Lietuvos politika vis 
labiau nutolo nuo laisvos rin
kos principų, kad netinkamais 
valdžios veiksmais diskredi
tuotas privatizavimas, Vakarų 
firmų investicijos, rinkos atvi
rumas. 

E. Leontjeva teigia sutikusi 
dirbti su prezidentu visuome
niniais pagrindais jo kadenci
jos pradžioje, nes su juo sutarė 
siekti žmonių metarialinės ir 
moralinės gerovės, pasitel
kiant tik laisvos rinkos spren
dimus. 

Pusantrų metų išbuvusi 
prezidento patarėja ekonomis
tė sako, kad jos buvusios pa
reigos prezidentūroje varžė jos 
galimybes kovoti už laisvą rin
ką atvirai ir visomi* priemo
nėmis. „Dėl mano parengtų 
Akcinių bendrovių įstatymo 
pataisų, kurių laukė visos 
įmonės ir kurios šiandien ofi
cialiai pripažintos teisingomis, 
tuomet buvau apkaltinta 
'siaurais interesais'. Įsitikinau 
valdžios nepralaidumu žmo
nėms reikalingoms refor

moms, tačiau būdama arti tos 
valdžios, negalėjau viešai įvar
dinti visų kliūčių. Vis dar gra
žiu, bet nepasiekiamu tikslu 
žmonėms atrodo biurokratijos 
ir valstybės išlaidų apkarpy
mas, aiškūs ir maži mokes
čiai". 

„Nusprendžiau, kad geriau 
galėsiu padėti žmonėms bū
dama nevalstybinio instituto, 
kurio tiesioginė ir vienintelė 
misija yra įgyvendinti laisvos 
rinkos principus, vadove", ra
šo E. Leontjeva pareiškime. 

plėsti dvišalius ekonominius 
ryšius su Rusija. 

Populiarus Rusijos politikas 
Vilniuje teigė, kad dar nėra 
galutinai apsisprendęs, ar da
lyvaus Rusijos prezidento rin
kimuose. Pasak jo, sprendi
mas dėl kandidatavimo į pre
zidentus priklausys nuo gruo
dį vyksiančių rinkimų į Dūmą 
rezultatų bei kitų kandidatų 
į Rusijos vadovo postą. Savo 
galutinį sprendimą politikas 
žadėjo paskelbti kitų metų 
sausį. Rusijos prezidento rin
kimai vyks 2000-ųjų gruodį. 

Rusijos visuomenės nuomo
nės apklausose J. Primakov, 
kuriam dabar 70 metų, mini-
ma&rftarp populiariausių poli
tikų ir galimų kandidatų į val
stybės vadovo postą. 

* Dėl vyriausybių kaitos 
šiemet jau antrąkart atsi
statydinimo pareiškimus tu
rės rašyti „A" lygio valdinin
kai. Iš pareigų spalio 27 d. at
sistatydino vyriausybės kanc-
lerė Dalia Kutraitė, premjero 
atstovas spaudai Jonas Če-
kuolis ir premjero patarėja 
Rūta Vanagaitė. Spalio 28 d. 
iš valstybės konsultantės fi
nansų ir pinigų politikos klau
simais pareigų atleista Vanda 
Laiconienė. Dar septyni prem
jero darbuotojai yra įteikę at
sistatydinimo pareiškimus, ta
čiau laikinosios premjerės Ire
nos Degutienės paprašyti kol 
kas eiti savo pareigas. Pasky
rus premjerą, jam atsistatydi
nimo pareiškimus privalės 
įteikti ministrai ir viceminist
rai, keturių departamentų va
dovai, apskričių viršininkai ir 
jų pavaduotojai bei vyriausy
bės atstovai apskrityse — iš 
viso 103 ,A* lygio valdininkai. 

* Valdančioji Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) frakcija vieningai pri
tarė Andriaus Kubiliaus kan
didatūrai į ministro pirmintn-
ko postą. Antradienį frakcijos 
posėdyje, pasak jos seniūno 
Arvydo Vidžiūno, buvo paliesti 
ir kiti klausimai. Užsiminta 
apie padėtį, susidariusią Sei
mo vadovybėje, Andriui Kubi
liui iš pirmojo vicepirmininko 
pareigų pereinant dirbti į vy
riausybės vadovus ir atsistaty
dinus vicepirmininkui Ro
mualdui Ozolui. Pasak A. Vi
džiūno, šiuo klausimu spren
dimų nepriimta. 

* Seimo krikščionių de
mokratų partąjos valdybos 
pirmininko pavaduotojas, par
lamentaras Vytautas Bogušis 
sakė, kad visi frakcijos nariai 
vieningai pritarė konservato
riaus A. Kubiliaus kandidatū
rai į ministrus pirmininkus. 
„Tai yra modernios politikos 
šalininkas, A. Kubiliaus nuos
tatos yra priimtinos Krikščio
nių demokratų frakcijai", sakė 
V. Bogušis, pažymėdamas, 
kad krikščionys demokratai 
yra pasirengę dirbti ir teikti 
pasiūlymus dėl koreguotinos 
vyriausybės programos. <EIU> 

„Williams" pradeda 
pažinti su 

„Mažeikių naftos" 
darbuotojais 

Mažeikiai, lapkričio 2 d. 
(Elta) — Vienos didžiausių 
Lietuvoje įmonių — „Mažei
kių naftos" susivienijimo val
dymą perėmę JAV bendrovės 
„VVilliams International" va
dybininkai per artimiausiais 
dvi savaites susipažins su 
įmonės dabartinės administ
racijos darbuotojais ir spręs, 
kaip toliau panaudoti jų patir
tį verslovės labui. 

„Mažeikių naftos" bendro
vės naujasis generalinis direk
torius Steve Hunkus antra
dienį susitiko su bendrovės vi
sų padalinių vadovais ir pa
prašė jų atsakingai tęsti dar-
bą. 

Jis pabrėžė, jog įmonei rei
kalingi gerai dirbantys žmo
nės, turintys patirties, naujų 
idėjų, kaip susivienijimui gau
ti pelno. S. Hunkus užsiminė 
apie būsimas bendrovės valdy
mo permainas, tačiau išsa
miau jų nekomentavo, tik tvir
tino, kad jų nebus daug. 

Pastaruoju metu laikinai 
bendrovės generalinės direk
torės pareigas ėjusi Vida Pet
rošienė nuo pirmadienio vėl 
dirba ekonomikos ir finansų 
direktore. 

Referendumas dėl 
naftos ūkio 

privatizavimo įvyks 
kitąmet 

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Seimo Valdyba an
tradienį patvirtino Seimo na
rių siūlymo surengti referen
dumą parašų autentiškumą ir 
kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų 
komisiją (VRK), prašydama 
pasiūlyti referendumo datą. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas sakė, jog Seimo 
valdybai siūlys referendumą 
surengti vieną vasario savait
galių, galbūt vasario 6 arba 
vasario 13 dieną. Referendu
mo data priklausys nuo to, 
kada Seimas patvirtins nuta
rimą rengti referendumą. 

Pasak Z. Vaigausko, sureng
ti referendumą kainuoja apie 
10 mln. litų. 

48 Seimo nariai spalio pa
baigoje pasirašė siūlymą reng
ti referendumą dėl „Mažeikių 
naftos" privatizavimo. Social
demokrato Vytenio Andriu
kaičio idėją surengti referen
dumą parėmė LDDP vadas 
Česlovas Juršėnas, Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas bei dar 45 parla
mentarai. 

Referendumu siūloma atsa
kyti į klausimą: ^Ar pritariate 
tam, kad Lietuvos Respubli
kos Seimas ir vyriausybė atsi
sako valstybės valdymo kon
trolės ir sprendžiamosios ga
lios reorganizuotoje akcinėje 
bendrovėje 'Mažeikių nafta"?". 

Referendumo sumanytojai 
anksčiau tikėjosi jį surengti 
gruodžio viduryje. 

* Į centrini Pabradės po
ligoną šią savaitę pradėjo 
rinktis lietuvių ir italų kariai, 
kurie dalyvaus bendrose, be
veik pusantro mėnesio praty
bose BALTICO^. Lietuvos 
vyriausybė leido į Pabradės 
karinį poligoną atvykti iki 700 
italų karių su ginkluote, amu
nicija ir karine technika. Pra
tybose, truksiančiose iki gruo
džio 10 dienos, dalyvaus Itali
jos „Julia" brigados batalio
nas, kurio kariai į Lietuvą at-

Opozicijai nepriimtinas 
kandidatas į premjerus 

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(BNS-Elta) — Prezidento pa
siūlytas kandidatas į premje
rus Andrius Kubilius, kuris 
yra Seimo pirmininko pirma
sis pavaduotojas ir konserva
torių partijos valdybos narys, 
antradienį susitiko su įvairių 
parlametinių frakcijų atsto
vais. 

• Opozicinė LDDP frakcija pa
reiškė, jog balsuos prieš kon
servatorių „buldozerio vyriau
siąjį mašinistą Andrių Ku
bilių". Pasak partijos vado 
Česlovo Juršėno. A. Kubilius 
yra „žalingos konservatorių li
nijos pagrindinis įgyvendin
tojas", daugumos „buldozerio 
Seime vyriausiasis mašinis
tas", „antikonstitucinių teisės 
aktų pagrindinis stūmikas", 
atsakomybę už tai turintis da
lintis su Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, jo pava
duotoju Arvydu Vidžiūnu bei 
Seimo kancleriu Jurgiu Raz
ma. 

Be to, pasak Č. Juršėno, A. 
Kubilius yra atsakingas už 
„žalingų sutarčių" su „VVil
liams International" pasira
šymą. Anot LDDP vadovo, 
„premjerystė — premija A. 
Kubiliui už sutarčių prastū
mimą". 

LDDP frakcija 138 narių 
Seime turi 13 savo atstovų. 

Nuolatiniai valdančiųjų kon
servatorių kritikai sociallibe
ralai pagiežingai supeikė kan
didatą į ministrus pirmi
ninkus Andrių Kubilių, paly
ginę jį su „torpeda, pa
leidžiama į opozicijos laivą rei
kiamu valdančiajai partijai 
metu". 

centristai nutarė, jog „Kon
servatoriams nereikia trukdy
ti formuoti vyriausybę, kuri 
bus konservatorių atsako
mybes vyriausybė". 

„Negalėsime paremti nei 
ministro pirmininko, nei kon
servatorių pozicijos, todėl susi
laikysime", sakė E. Bičkaus
kas. Pasak jo, centristai mano, 
kad kandidatas į premjerus, 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas A. Kubilius buvo 
„vienas stūmėjų" tiek derybų 
su JAV bendrove „VVilliams 
International", tiek dauge
lio kitų „negerų ekonominių 
sprendimų". 

Seimo Nepriklausomos frak
cijos nariai, balsuodami už 
Seimo pirmininko pirmojo pa
vaduotojo Andriaus Kubiliaus 
kandidatūrą į premjero postą, 
ketina susilaikyti. Frakcijos 
seniūnė Kazimiera Pruns
kienė sakė. kad ji nėra pakan
kamai tikra, ar kandidatas į 
premjerus turėtų pakankamai 
aiškią programą, kaip įveikti 
susidariusią finansinę krizę. 
„Finansinių įsipareigojimų* 
mastas yra susijęs su tuo, kad 
pats pretendentas yra pri
sidėjęs prie tų įsipareigojimų 
padidėjimo, pasirašant sutartį 
su 'VVilliams' ," pastebėjo K. 
Prunskienė. 

K. Prunskienė domėjosi, 
kaip kandidatas vertina su
dėtingą ekonominę situacijai 
Jos nuomone, jis pernelyg op
timistiškai žiūri į perspek
tyvą. 

Jungtinės frakcijos seniūnas 
Rimantas Smetona Eltai sakė, 
jog šios frakcijos nariai, atsto
vaujantys skirtingoms parti-

Pasak antradienį paskelbtos joms, kiekvienas balsuos savo 
Naujosios Sąjungos (NS, so- nuožiūra. Asmeniškai R. Sme-
cialliberalų) pareiškimo, „A. 
Kubilius yra dabartinės kon
servatorių partijos tikrasis 
veidas: be idealų, be įvyk
domos programos, nematantis 
toliau savo nosies ir pats ge
riausias konservatorių lyderio 
klapčiukas". 

Centro frakcija dėl konser
vatoriaus Andriaus Kubiliaus 
kandidatūros į ministro pirmi
ninko pareigas, kaip yra 
įpratę, pasirinks „trečiąjį ke
lią". Frakcijos seniūnas Egidi-

tona teigia negalįs balsuoti už 
teikiamą premjero kandida
tūrą. 

Seimo opozicinė Socialde
mokratų frakcija dėl A. Kubi
liaus paskyrimo ministru pir
mininku ketina balsuoti lais
vai, antradienį pranešė frakci
jos seniūno pavaduotojas Juo
zas Olekas. Pasak jo, socialde
mokratai nesutapatino perso
nalijų ir programų, kai balsa
vo ir dėl buvusiųjų premjerų 
Gedimino Vagnoriaus ir Ro

jus Bičkauskas pranešė, kad lando Pakso. 

Amerikos žydai turto ieškoti 
raginami ir Lietuvoje 

Varšuva, lapkričio 2 d. 
(BNS) — Iš Lenkijos kilę Ame
rikos žydai, kurie iš Lenkijos 
vyriausybės reikalauja grą
žinti jiems prieš Antrąjį pa
saulinį karą priklausiusį 
turtą, turi kreiptis į Lietuvos, 
Baltarusijos ir Ukrainos vy
riausybes, rašo lenkų savait
raštis „Mysl polska". 

Savaitraštis teigia, kad 
„dauguma žydų turto dabar 
yra už dabartinės Lenkijos 
sienų — Lietuvoje, Baltarusi
joje ir Ukrainoje". 

„Mysl polska" piktinasi, kad 
11 iš Lenkijos kilusių JAV 
žydų kreipėsi į New Yorko 
teismą, prašydami padėti su
sigrąžinti turtą, kurį Antrojo 

vyks lėktuvu, laivu, traukiniu 
bei automobiliais. Tai pirmo
sios pratybos Lietuvoje, ku
riose dalyvaus toks didelis 
NATO valstybės karinis dali
nys. Lietuvai pratybose atsto
vaus Lietuvos „Geležinio vil
ko" brigados pėstininkų kuopa 
ir bataliono štabo karininkai 
— maždaug 130-150 kanų. 

pasaulinio karo metais naiki
no naciai, o pokario metais jis 
buvo nacionalizuotas. 

„Kelia nuostabą tai. kad 
tokių pat reikalavimų tuo pat 
metu nebuvo pateikta Lietu
vai, Baltarusijai ir Ukrainai, 
nes, nors ir pasikeitė valsty
binės sienos, tačiau nepasi
keitė nuosavybės aktai", rašo 
savaitraštis. Jis žydų reika
lavimus vadina „idealisti
niais", nes „net lenkai iki šiol 
negali atgauti turto, kuri iš 
pradžių grobe hitlerininkai, o 
vėliau SSSR ir liaudie? Lenki-
ja". 

Savaitraštis mano. kad 
„kalbėti apie turto grąžinimą 
galima būtų tik tuo atveju, jei
gu jo reikalaujantys turi Len
kijos pilietybe". 

KALENDORIUS 
Lapkričio 3 d.: Sv Martynas Por-

res; Hubertas, Norvaine, Silvija, Vai
da. Vidmantas. 

Lapkričio 4 d.: Sv Karolis Bor-
ronico; Eibartas. Karolina, Vaidemi-
na, Vitalis 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

ARJAUGRĄZINOT LSS VADOVYBES 
RINKIMO BALSAVIMO LAPUS 

LSS Vadovybės rinkimo pre
zidiumo Biuletenį Nr. 2 ir kar
tu su juo pasiųstus balsavimo 
lapus vieni anksčiau, kiti vė
liau, bet iki šiol visi balsuo
jantieji jau yra gavę. Užpildy
ti balsavimo lapai turi pasiek
ti Prezidiumą iki š.m. lapkri
čio 17-tos dienos. Balsų skai
čiavimas bus vykdomas penk
tadieni, lapkričio 19 d., 11 vai. 
ryto. Balsavimo duomenys bus 
paskelbti š.m. lapkričio 30 d. 

Ilgiau nedelsdami, visi, bal
savimo lapų dar neišsiuntu-
sieji, atidžiai perskaitykite 

biuletenį, ir gerai pasvarstę 
užpildykite ir pasiųskite savo 
balsavimo lapus LSS Vado
vybes rinkimų prezidiumui. 

Tenelieka nei vieno balsuoti 
galinčio nebalsavusio! Jei 
mums svarbi Lietuvių Skautų 
sąjunga, jos vadovybe, nūdie
ne veikla ir ateitis — pa
reiškime tai LSS Vadovybės 
rinkinio užpildytais ir laikų 
grąžintais lapais. Budėkime, 
kad LSS dar ilgai gyvuotų 
Dievo ir Tėvynės garbei bei 
Artimo gerovei. 

IR 

DEL BENDRADARBIAVIMO SU 
LIETUVOS SKAUTAIS 

Šįmet sukanka dešimtis me
tų nuo to laiko kai Lietuvoje 
atsikūrė skautai, tačiau per 
visą tą laiką mūsų ryšiai neiš
sivystė. Nebandau sakyti, kad 
turėtume jungtis į vieną orga
nizaciją, tai būtų didele klai
da, tačiau artimesnis broliš
kas ir seseriškas bendravimas 
yra būtinas. Atrodo, kad šiuo 
metu besikuriančiais Lietu
voje skautais daugiau rūpina
si Tarptautinis skautų biuras, 
nei mes. 

Skautijos kelias Lietuvoje 
nėra lengvas. Jaunimo orga
nizacijų pridygo, kaip grybų. 
Ne visos jų yra tinkamos jau
nimo auklėjimui, daugelis jų 
iš viso auklėjimu nesirūpina, o 
tačiau ieško paramos iš Lietu
vos Vyriausybės. Kadangi visa 
parama ateina per projektus, 
tai skautai, kartu ir ateitinin
kai, turi paruošti komplikuo
tus prašymus ir konkuruoti su 
visomis kitomis organizacijo
mis. Projektai yra paduodami 
Valstybinei jaunimo reikalų 
tarybai (VJRT). Džiaugiamės. 
kad šiais metais skautams ir 
ateitininkams buvo paskirtos 
nemažos sumos, nes pagaliau 
Vyriausybė susiorientavo, kad 
šios dvi organizacijos „atlieka 
svarbų ir platų nuolat vyk
domą darbą, ugdant vaikų ir 
jaunimo pilietinį orumą, tauti
nę tapatybę, visuomeniškumą 
ir siekia tobulos asmenybės, 
negali būti sutapatinamos su 
siaurus tikslus turinčiomis 
jaunimo organizacijomis". — 
taip rašė Lietuvos Respubli
kos Socialinės apsaugos ir 
darbo viceministre V. Blinke-
vičiūtė, LR Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenes atstovų 
komisijai, atsakydama į Komi
sijos rezoliuciją. Vis dėlto yra 
didelis skirtumas tarp orga
nizacijų, kurios turi savo ideo
logiją, per 80 metų veiklos pa
tirtį, turi savo tradicijas ir 
tarp tų, kurios įsisteigia nau
jai ir buriasi apie vieną ar kitą 
asmenybę. 

Lietuvos Skautijos vadovai 
Lietuvoje yra jauni žmonės, 
jaunesni nei trisdešimties 
metų amžiaus, dirba savo pro
fesijose ir turi šeimas. Dabar 
skautų organizacijoje yra 
3,000 narių, o jų galėtų būti 
10.000. tačiau tai jau pareika
lautų asmenų, kurie organiza
cijai dirbtų pilną laiką. Skau
tai neturi nei tinkamų patal
pų, nei nuosavų stovyklavie-
Chj. Tarptautinis skautų biu
ras žada pad«ri. įrengti, tačiau 
Lietuvos -kautai pirmiau.-;,!! 
turi isiiryt; :i .-•(.-avybc. " 
padaryti biurokratijoje yra la
bai Mink;; N'.i !"»•* MOS yri 
Lietuvos - k a u ' u ;>roh!on. -

Mes, kurie esame Komisijoje 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vais, stengiamės tiek skau
tams tiek ateitininkams pa
dėti. 

Džiaugiuosi, kad gražų ben
dradarbiavimo darbą pradėjo 
Akademinis Skautų sąjūdis, 
nuolatos Lietuvos skautus re
mia Vydūno fondas, bet no
rėtųsi, kad ir kiti į rimtą pa
galbą įsijungtų, pavyzdžiui, 
galvoju apie gilvelistus. Gi, 
tiek daug iš mūsų baigėme 
..Miško ženklo" kursus. Ar ne
galėtume surengti vadovų 
kursus Lietuvoje? Ar neturė
tume nuvykę į Lietuvą aplan
kyti įvairių vienetų skautus, 
stovyklas. Žinau, kad vienas 
kitas iš mūsų taip darome, bet 
artimiau bendraudami ir vieni 
kitus painformuodami apie 
įvairias stovyklas, suvažiavi
mus, turėdami vienetų adre
sus, žymiai daugiau mūsų ga
lėtų ištiesti taip reikalingą 
skautišką ranką. 

Tiek metų svajojome apie 
laisvą Tėvynę, kiek žodžių iš
liejome bekalbėdami kaip Jai 
tarnauti. Apie Tėvynės meilę 
kalbėjome jaunesniems bro
liams ir sesėms, bandėme 
įskiepyti jų širdelėse bent tru
pinėlį meilės savo tėvų kraš
tui. Jie mokėsi lietuvių kalbą, 
mokėsi apie istoriją, kraštą, 
žmones. Dabar galima visa tai 
išgyventi pačiam. Lietuva gali 
tapti gyva jų gyvenimo dalimi, 
jie gali turėti apie Lietuvą 
savo atsiminimus ir pasakoji
mus. Nedirbkime taip. kaip 
dirbome prieš dešimtį, ar šim
tą metų. Žengiame į naują lai
ko tarpsnį, ženkime su nauju 
entuziazmu. Dievas davė 
mums didelę dovaną, nenu-
meskime jos į šalį vien todėl, 
kad sunku. 

v.s. fil. L i u d a Rugien ienė 

Dviračiais keliaujantieji prit; Salako bažnyčios SL iko keturias pėsčia j stovyklą žygiuojančias akamemikes . Jos, 
kaip tikros skautės, keliavo kartu su .-avimi kup- ese nešdamos stovyklavimui reikalingu* daiktus. 

N'uotr. R i m a n t o G r i i k e l i o 

VIENO DVIRATININKO 
ĮSPŪDŽIAI 

„Academia 1999" 
Akademin io S k a u t ų Sąjūdžio 

75 metų Jub i l i e j aus žygis L ie tuvo je , -
1999 m. rugp jūč io 14 - 22 d. 

Ketvir toj i d iena: r ugp . 17 
d., T a u r a g n a i — Sa lakas : 
Luodžio ežeras 

Rytas. Ulytė visus mus pri
kelia apie 6 v.r. Šį rytą ne
vėluoja. Krutam visi po tru
putį. Apsiprausiam šaltame 
ežere. Nuimam palapines, 
ruošiam įprastą košę ir ta
riamės apie paskutinės dvi
račių kelionės dienos maršru
tą. Gale dienos turime pasiek
ti stovyklą, kurioje mūsų jau 
laukia nemažas būrys sesių ir 
brolių. Skaniai pavalgę. Tomo 
kavutės išgėrę, susipakuojame 
ir leidžiamės tolyn. 

Pradeda lyti. Atrodo sausos 
dienos dar greit nematysime. 

šviežio pieno. Mes „ameriko
nai" nei iš tolo, bet I rmantas 
Ulytei tuojau su t inka — o ta 
tik laižosi! Kiek laiko pasis-
večiuojam ir gaus ia i dėkoda
mi, atsisveikinam. Kaip tik tu
riu džiovintų abrikosų maišelį 
su savim, kurį j iem palieku 
kaip padeKa už parodytą nuo
širdumą ir draugystę . 

Stumiames žvyrkeliais ir 
dažnai matom iškabintus pla
katus: „Superkam grybus ir 
uogas". Mat kaip tik tas lai
kas, kai sirpsta uogos ir dygs
ta grybai. Privažiuojam Prat-
kūnų piliakalnį šalia Jukėnų 
kapinių. Abi vietos įspūdin
gos. Kapines įkurtos kiek 

Irmantas nurodo, kad tuoj pat aukščiau, apaugusios lapuo-
privažiuosime labai didelį le- ėiais — aplink dirbami laukai, 
dyno atrištą akmenį. Sukam Kaip kupstas lygumoje. Pilia-
šoniniu takeliu ir matom jį. kalnis stovi skersai keliuko, 
Na, šis jau tikrai įspūdingas aukštas .r aiškiai matoma 
akmuo' Toliau pravažiuojame kodėl j is ouvo par ink tas . Tai 
Minčiagirio girininkiją su joje aukščiausia vie ta ne tik Za-
išlaikytomis gražiomis trobe- rasų bet ir visos Sėlių žemės, 
lėmis ir laukais, t Užlipam ant v i ršaus ir stebim 

Važiuojam miškų takais, aplink. Jolita pradeda dainuo-
smėlynais, žvyrkeliais. Prieš ti senovišką karalių dainą, 
Minčių kaimą privažiuojam 
ženklą nurodantį 1863 m. su
kilėlių kapus. Sukam pažiū
rėti. Giliai pušyne privažiuo
jam vietą, atskirtą nuo aplin
kos žema samanom apžėlusia 
akmenine tvora. Kapai pas
kendę paparčiuose beveik ne
simato. Viens kitas dar su 
kryžium. Kas prižiūri — ne
aišku, tačiau šiokia tokia prie
žiūra pastebima. Tikrai rami 
puiki vieta susikaupti, pamąs
tyti. Kiek toliau pavažiavę 
sustojame prie medinio tilte
lio. Aplink vien pušys, keli gel
tonuojantys lapuočiai, papar
čiai. Atrodo čia galėtum at
sisėsti ir praleisti visą savo 
likusį gyvenimą laimingai ir 
labai ramiai. 

Minčių kaimas pasirodo 
išnirusiems iš miškų. Matau 
mergytes ant lauko prie švie
žiai pamelžto karvių pieno ki
birų. Pasikalbam. Vaikai pasi
sako, kad vasaras praleidžia 
kaime su seneliais, o mokyk
los metu grįžta pas tėvus i 
miestą. Ateina močiutė ir pa
kviečia mus į trobq išgerti 

priversdama mus visus susi
kaupti ir svajoti apie tai, kas 
šioje vietoje buvo prieš šimt
mečius. Akyse vaidenasi senų 
laikų lietuvaičiai, tai kitokio 
buvusio pasaulio gyvenimas. 

Apie pietus privažiuojame 
Salaką. Ši vietovė minima nuo 
14-to amžiaus. Sušlapę, suša
lę, norim ko nors šilto išgerti, 
užkasti, pasišildyti. Ieškom 
kavinės. Ją radom prie seno
sios Salako bažnyčios. Pasiro
do ji vienintelė visoje Lietu
voje pastatyta iš tašytų akme
nų. Labai įdomi. Klausom, kai 
ateina keturios sesės su ku
prinėmis. Sušlapusios, kaip ir 
mes! Pasirodo jos atvyko iš 
Kauno t raukiniu ir dabar pės
čiomis eina į stovyklą. Taigi, 
ne tik mūsų žygiuojantys bro
liai vyčiai smarkūs , neatsilie
ka ir merginos. Pasikalbėjom, 
pa l ink tom joms gero kelio ir 
trauke::: kavinės link. Labai 
gardžiai (ir sausai) pavalgėm 
duono- konservų, dešros, at
sigėrė: kavutes ir arbatos, 
padra ...avom su vietiniais ir 
labai ;ngiai t raukėmės nuo 

- ' ' VYK! 
skautu 
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stalo prie dviračių. 
Paskut inė dviračio kelionės 

dalis. Pradedam jausti įtam
pą, žinodami, kad šios laisvo 
vėjo dienos baigiasi ir teks tai
kytis prie stovyklinės tvarkos, 
prie kitų. Iš vienos pusės gai
la, iš kitos smagu, nes todėl 
mes visi čia ir važiavome. Ge
rokai smėlio keliu pavažiavus, 
išlendam iš pušyno prie aikš
tės kur matosi spalvingos pa
lapinės ant smėlėto Luodžio 
ežero kranto, Žagarinėje. Iš 
kar to pakyla ūpas, užsimiršta 
šaltis, šlapi drabužiai, nu
kentėjęs dviratis ir mano nu
kentėję kaulai. Beveik sunku 
tikėti , kad jau čia, kad kelionė 
baigta. Visi šypsomės džiaug
damiesi savo pasisekusiu žy
giu, matydami pažįstamus 
veidus, pirmą kartą susitikda
mi su kitais sesėmis ir broliais 
akademikais . 

Pas i renkam vietas palapi
nėms ir paskutinį kartą sta-
tomės kur" kam patogiau. Dvi
račius sustatom vienon krū
von ir apdengiam. Staiga švil
pukas šaukia visus į vėliavos 
pakėlimą. Šį pirmą vakarą į 
rikiuotę sustojam 22. Daugu-
•rnajš Kauno skyriaus. Stovyk
los viršininkas fil. Gediminas 
Lesmaitis , komendantas senj. 
Tomas Vaičiulis. Iki savaitga
lio mūsų gretos padidės iki 40. 

Pavakaryje pasirodo ir bro
liai vyčiai, sėkmingai atžygia
vę visą kelią taip, kaip ir pra
matė . Merginos nuo Salako 
irgi neatsiliko. Visi jau vietoje. 
Galima sakyti stovykla gyvuo
ja . 

Šio vakaro vyriausias šefas 
fil. Jonas Valiulis. Pramatęs 
supažindinti „vietinius" mek-
sikietišku „Chili" patiekalu. 
Kelis katilus ant laužo susta
tęs ilgai dirbo, daugelis jam 
pjaustė svogūnus, pomidorus 
ir dar galas žino ką, bet kai 
viską sumetė į verdančius ka
ti lus, tos mišrainės kvapas vi
sus tuoj sutraukė su savais 
valgio įrankiais ir lėkštėmis. 
„Mes vargstam vargelį ir galo 
nėra...". Labai, labai skaniai 
visi pavalgėm. Katilai buvo 
kuone išlaižyti! Brolis Tomas 
vėl padarė savo įprastos ka
vos, tai tie, kurie be jos neap
sieina, jautėmės labai paten
kinti šio vakaro meniu. 

Prasidėjo dainos. Vieni sėdi, 
kiti stovi aplink virtuvinį lau
žą. Dainos sklinda be sustoji
mo. Je i vienam trūksta, tai ki
tas pradeda. Tačiau aiškiai 
matosi, kad sesės Laura, Eglė, 
Agnė. Aušra „Geltonoji" ir Jo
lita jų daugiau moka ir visus 
veda linksmai nuo vienos dai
nos prie kitos. Girdisi naujos 
dainos apie ..Vargšą uodą", 
„Medi ant tėvo lauko" ir kt. 
Galvoju, negi čia nedainuoja 
ar nemoka mums seniai žino
mų skautiškų dainų9 Bet nie
ko nesakau Galvoju — pa
lauksiu, gi mes čia svečiai, ne
noriu nieko užgauti, išsišokti. 
Praeina kiek dainų, pasikal
bam. ir visi skirstosi. Nežino
damas ką sakyti, einu ir aš, 
tačiau tai pirmas kartas mano 
skautiškame gyvenime, kad 
užbaigiu laužą be „Ateina 
naktis" giesmes. Lieka kaž
koks nejaukus, tuščias jaus
mas. Suprantu, kad čia kita 
vieta, kiti papročiai, kitaip da-
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DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hčkory Hills, IL 
1 mylia į vakarus rtcHarlem Ave. 

Tel. (708) 598-405i 
Valandos pagal susitarimą 

romą. Bet... 
Penktoji diena: trečia

dienis , rugp. 18 d., Žagą-
rinė — „Academia 1999" 
stovykla 

Ulytė, kaip laikrodis, visus 
išjudina. Saulėta, gražu. Ti
kimės gerų orų. Pakeliam Lie
tuvos vėliavą prie kurios šalia 
paruošiam vietą ir kanadiš-
kai. Gi Valytė iš Montrealio 
atsivežė. O man gėda. Aš ne
pagalvojau atsivežti JAV vė
liavos. Šio ryto košė neeilinė. 
Mišrainė kukurūzų, Tomo ka
va ir sumuštiniai. 

Esu pakviestas kalbėti apie 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
veiklą užjūryje ir mūsų ideolo
gijos principus. Praleidžiame 
rytą ant pievos dalindamiesi 
nuomonėmis, pastabomis ir ži
niomis šiomis temomis. Po 
skanios kopūstų sriubos pietų, 
fil. Jonas Valiulis ir senj. Aud
rius Radzevičius praveda dis
kusiją: „Vieni kitų įvaizdžiai 
— stereotipai". Atseit, ar tai, 
ką mes galvojame apie tuos 
anapus vandenyno yra tikslu, 
ar ne. Susilaukta įdomių pa
sisakymų! 

Susilaukta ir draugo lietaus. 
Tačiau čia, Aukštaitijoje, lie
tus ateina ir praeina lyg ban
gomis. Saulutė vienu laiku 
gražiai šviečia, tik žiūrėk — 
skersai ežerą matosi kunku
liuojantys debesys greitai 
slenkantys link mūsų. Užeina 
vejas, lietus pila kibirais, kar
tais ir su griaustiniais, ir vėl 
ramu, gražu. Iki kitos bangos. 
O per patį lietų, merginos su
lindusios palapinėse sutarti
nai, garsiai, dainuodamos kar
toja, „Saulele! Motina! Užte
kėk! Užtekėk!" Toks ciklas 
kartojosi maždaug dukart per 
dieną. 

Pasirodo ŠĮ vakarą Švęsim 
senj Ramojaus Aleksiojūno 

EDMUNDAS VONAS, M.D., &C. 
Specialybė - vidaus Hgų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

gimtadienį. Sesės sugalvojo 
sutepti begalę „vaflių" su uo
giene ir šokoladiniu sviestu ir 
turime puikų tortą! Sudainuo
ta „Ilgiausių metų", pasidalin
ta skanumynais, smagiai pa
sijuokta anekdotais. Ramojus 
paminėjo, kad reikia keisti 
nuolatinį stovyklos laiką, nes 
kasmet jis vienintelis stovyk
loje švenčia gimtadienį, o tų 
žvakių vis daugiau! Galutinio 
sprendimo neprieita. Atva
žiuoja daugiau narių. Vaka
rienė vėl prie katilų. Sumuš
tiniai, košė, bananai. Pasirodo 
tik išleistas „Ad Meliorem". 
Skaitau kas naujo Akademikų 
gyvenime, Lietuvoje. 

Šio vakaro laužas panašus į 
vakarykštį. Kai kurios dainos 
jau kartojasi, jau girdėtos. 
Galvoju, turbūt artėjam prie 
repertuaro pabaigos. Kadangi 
oras nelabai palankus, prade
dam vėl skirstytis. Paklausiau 
minėtų dainininkių ar neno
rėtų rytoj sueiti ir peržiūrėti 
mūsų atsivežtų dainorėlių, pa
matyti kiek tų dainų mes 
bendrai mokam. Taip sutarę, 
ėjom ieškoti savų palapinių. 
Prieš lysdamas į savo, susto
jau vėl pasigėrėti Paukščių 
Taku tyrame, tamsiame dan
guje. 

Rimantas Griškelis 
(Bus daugiau) 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

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

Saus io 23 d. — Tradicinė 
jūros skaučių ir skautų iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga PLC Lemonte. 



60 METŲ LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŽYGIUI I VILNIŲ 

Baigęs Tauragės komercinę demark. liniją, važiavome to-
gimnaziją 1936 m., o PLP Ka
ro mokyklos aspirantų 12-tą 
laidą 1937 m. rudenį, Kaune 
įstojau į V.D.U-to technikos 
fakultetą. Po*metų buvau pri
imtas į u-to chorą, vadovau
jamą muz. Konrado Kavecko. 
Choras jau buvo koncertavęs 
Prahoje ir Paryžiuje vykusioje 
Pasaulinėje parodoje, iš jos 
parsivežė 3 paauksuotus lau
rų vainikus. 

Po to buvo numatoma ke
lionė, su 24 choristų sąstatu, į 
Ameriką ir koncertai lietuvių 
telkiniuose. 1939 m. liepos 30 
d. turėjome išplaukti laivu iš 
Olandijos į JAV ir po gastrolių 
grįžti namo spalio pradžioje. 
Repetavome išsijuosę, bet 
prieš pat kelionę ministrų ka
binetas išvyką sustabdė. Ofi
ciali priežastis spaudoje — iš 
krašto išvežtume per daug va
liutos, o choro vadovybei pa
sakė: „Karas čia pat, išvažiuo
site, o kaip grįšite?". Tuo metu 
u-to chorą nuvežė Jūros die
nos šventėn prie Šventosios 
uosto, nes Klaipėdoje jau nuo 
kovo 23 šeimininkavo Vokieti
jos Reichas. Iš Šventosios 
skirstėmės nusiminę į namus, 
nenujausdami, kad netrukus, 
užuot Amerikos, dalyvausime 
Lietuvai istorinėje šventėje. 

Rugsėjo 1 d. prasidėjo II pa
saulinis karas. Vokietija už
puolė Lenkiją, o rugsėjo 17 d. 
ir Sovietų S-ga pasekė ja. Pa
gal tada dar nežinomą rug
pjūčio 23 dienos dviejų dikta
torių, Stalino su Hitleriu, Eu
ropos pasidalinimo paktą So
vietų S-ga užėmė Lenkijos 
okupacijoje 19 metų išbuvusią 
Lietuvos sostinę Vilnių su jo 
kraštu ir tada „pasiūlė" jį už... 
bazes trims Raudonosios ar
mijos divizijoms Lietuvoje. 
Spalio IPO d. Lietuva pasirašė 

s u t a r t į , o spalio 28 d. numaty
tas Vilniaus su kraštu perda
vimas Lietuvai. 

Tokia kaina, a tgaunant Vil
nių, Kauno radiofonas vežė 
universitete chorą autobusu, 
kartu su d-uem užsienio žur
nalistų autobusais, į Lietuvos 
kariuomenės Vilniun įžengimo 
iškilmes 1939 m. spalio 28 d., 
šeštadienį. Kelionė iš Kauno 
sekėsi neblogai, tik ties ta vie
ta, kur buvo buvusi demarka
cijos linija, teko išlipti iš auto
buso. Mat, 19 metų nenaudo
jamą vietą — iškasą, reikėjo 
pravažiuoti, šalia jos, medžių 
šakomis išklota šalikele. Auto
busai klimpo, tai dar reikėjo 
šakų po ratais kloti ir, šiaip 
taip prasistūmė pro buvusią 

liau. Priartėję prie Vilniaus, 
sužinojome, kad dar prieš ofi
cialų karių žygį į Vilnių, Lie
tuvos dviratininkų kuopos ka
riai užims postus mieste prie 
pagrindimų kryžkelių ir mūsų 
trims autobusams, rodys kelią 
iki vietos Gedimino prosp., 
ties Ožeškienės aikšte, kad 
Kauno radiofonas techniškai 
galėtų paruošti radijo perda
vimą visai Lietuvai. Pakeliui 
visur matėme išėjusių i gatves 
Vilniaus gyventojų būrius, o, 
artėjant prie Gedimino pr., 
buvo tokios minios žmonių, 
kad mūsų autobusai vos slin
ko pirmyn. 

Kauno radijofonas, prie pat 
Gedimino pr. pastatęs mikro
foną, perdavė visą 5-as valan
das užtrukusį Lietuvos ka
riuomenės žygį į Vilnių. Pra
džioje visi choristai stovėjome 
arti mikrofono, nes buvo pra
šyta kelti ovacijas, jei reikės. 
Bet kur tau: gyventojų minios 
ir kitoje prosp. pusėje išri
kiuoti Vilniaus Lietuvių gim
nazijos mokiniai kėlė tokias 
ovacijas, kad mums, choris
tams, nereikėjo išsižioti, tik 
dairėmės į visas puses iš 
nuostabumo. Viniaus krašto 
lietuvių minia Lietuvos ka
riuomenę pasitiko prie garbės 
vartų į Gedimino pr., ties Ka
tedra. Nuotaika ir įspūdis ne
apsakomas, o man, tauragiš-
kiui, dar labiau, nes žygiavo 
pažįstami, 7-tas žemaičių Ku
nigaikščio Butegeidžio pėst. 
pulkas ir 3-čias dragūnų Gele
žinio Vilko pulkas, abu iš Tau
ragės. Raiteliams pasiro
džius, kilo dar didesnės ovaci
jos, o žygis baigėsi, jau sute
mus. 

Iš ryto, sekmadienį, spalio 
29 d. VD u-to choras giedojo 
pfrrhosė riertrviškdse šventose 
Mišiose Aušros Vartų kop
lyčioje. 

Pagal Lietuvos Vyriausybės 
gerai numatytą planą, visa 
Vilniaus ir krašto perėmimo 
operacija buvo atlikta labai 
tvarkingai per vieną dieną. 

Tos visos iškilmės ir atgau
tos sostinės Vilniaus džiaugs
mas tautoje pridengė okupaci
jos smūgį, kuris atliktas spalio 
mėn. naktimis, įvežant so
vietų įgulas į bazes Naujojoje 
Vilnioje, Prienuose, Alytuje ir 
Gaižiūnų-Rūklos poligone prie 
Jonavos, iš kur Raudonosios 
armijos tankai Kauną okupa
vo 1940 m. birž. 15 d., nelauk
dami okupacinių dalinių, per
žengusių Lietuvos Respubli
kos sieną. 

Eugenijus Slavinskas 

Lietuvos kariuomenė įžengia į Vilnių 1939 m. spalio mėnesį. 

DF ĖJA DEGALŲ KAINOS 
Per pirmąsias dvi rugpjūčio 

savaites Lietuvoje beveik kas
dien didėjo benzino ir dizeli-
nio kuro kainos. Kartais kai
nos keitėsi net du kartus per 
dieną. Visų rūšių benzinas 
pabrango apie 15 centų, dyze
linio kuro kainos pakilo be
veik 20 centų už litrą. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
prognozuojama, kad iki šių 
metų pabaigos vieno litro kai-

,na padidės dar apie 20 centų. 
Degalų kainos pernai ir šie
met didėjo nuolat, nepaisant 
pasaulinių naftos kainų nuos
mukių ir pakilimų. Populia
riausias Lietuvoje A-95 benzi
nas nuo šių metų pradžios vi
dutiniškai pabrango 13-15 
procentų, dyzelinis kuras — 
11-12 procentų. 

Šį degalų pabrangimą dega
linių savininkai ir „Mažeikių 
naftos" specialistai aiškina 
tuo, kad nuolat kyla pasauli
nės naftos kainos. Tačiau ne
priklausoma-finansų analitike 
Margarita Starkevičiūtė tei
gia, kad ji nemato jokio ryšio 
tarp pasaulinių naftos kainų, 
nes anksčiau į naftos pigimą 
Lietuvos rinka nereaguodavo. 
Pasak M. Starkevičiūtės, Lie
tuvoje jokio pagrindo degalų 
kainų kilimui nėra, išskyrus 
benziną parduodančių savi
ninkų norą gauti kuo didesnį 
pelną. Ekspertės teigimu, 
„Lietuvoje dirbančių bendro
vių išlaidos tikrai neturėjo 
didėti, nes per 7 šių metų mė
nesius Lietuvoje buvo defliaci-
ja". 

Specialistai sako, kad dega
lų kainos pasikeitė, „Mažeikių 
naftai" pakeitus skaičiavimo 
metodiką. Anksčiau naftos 
produktų kainos buvo nustato
mos, įvertinus vietos rinkos 

tendencijas, buvo atsižvelgia
ma į Rytų naftos rinkų poky
čius. „Mažeikių nafta" nusta
tydavo Rytų ir Vakarų tiekėjų 
siūlomų degalų kainų vidur
kį. Tokiomis kainomis ir pre
kiaudavo. Dabar „Mažeikių 
nafta" naftos produktų kainas 
nustato pagal Londono biržos 
rezultatus Roterdamo uoste. 

„Mažeikių nafta" pakeitė 
skaičiavimo metodiką, nes ne
teko konkurento iš Rytų. Iš 
Rytų atvežamiems naftos pro
duktams taikomi dideli mui
tai. Todėl Lietuvos naftos ga
mintojui liko vienas konku
rentas — gerokai didesnėmis 
kainomis naftos produktus 
pardavinėjančios Vakarų įmo
nės. I jų kainas ir orientuoja
masi. 

Degalų kainos Lietuvoje ky
la sparčiau nei pasaulio bir
žose. 

Pasak, „Lietuvos ryto" , tai 
jau an t ras kar tas , kai Lietu
vos mažmeninės degalų kai
nos rodo iškreiptą padėtį. Kai 
šiemet vasario mėnesį pasau
lyje naftos kaina buvo nukri
tusi iki mažiau nei 10 JAV do
lerių už barelį, Lietuvoje de
galai neatpigo. Nors tada 
„Mažeikių nafta" degalus par
davinėjo pigiau, degalinėse jie 
brango vidutiniškai 20 centų. 
Tuo metu naftos kaina buvo 
nukri tusi nuo 16 iki 9 JAV do
lerių už barelį. 

Bendrovės „Lietuva Statoil" 
vadovai teigia, kad nuo jų vi
siškai nepriklauso degalų kai
nų augimas — jas, keičiantis 
pasaulinėms naftos kainoms, 
diktuoja gamintojas .„Mažei
kių nafta'". Tuo tarpu „Ma
žeikių naftos" specialistai tvir
tina, kad jie mažindavo dega
lų kainas , krentant pasaulyje 

naftos kainoms. Kiek kainuoja 
benzinas ir dyzelinis kuras 
vartotojams, nuo gamyklos ne
priklauso, kainas degalams 
nustato degalinių savininkai. 

Lietuvoje pabrangus dega
lams, pasienyje su Rusija drie
kiasi kilometrinės automobilių 
eilės. Karaliaučiaus srityje 
benzinas du kartus pigesnis, 
negu Lietuvoje, Tokie privatūs 
degalų vežėjai Lietuvoje ne
blogai uždirba, čia šiek tiek 
pigiau nei degalinėse parduo
dami atvežtini benziną 

R. J. 

* Nidos kele iviniam uos
tui vyriausybė suteikė tarp
tautinio vidaus vandenų uosto 
statusą. Į Nidos uostą per me
tus atplaukia daugiau kaip 60 
keleivinių ir per 100 pramogi
nių laivų iš užsienio valstybių, 
ypač iš Vokietijos ir Rusijos. J 
šį uostą užsuka nemažai už
sieniečių valdomų motorlaivių 
ir jachtų. Norint toliau plėtoti 
tarptautinį turizmą, būtina 
sudaryti palankias sąlygas ne 
tik j iems atvykti, bet ir už
tikrinti operatyvią pasienio 
kontrolės veiklą, todėl ir buvo 
nutar ta įsteigti pasienio kont
rolės punktą. 'Eitai 

* Savaitgali , dirbdamas 
užmiesč io sodyboje, traumą 
patyrė Vilniaus meras Juozas 
Imbrasas. Sekmadienį dėl 
kaklo slankstelio lūžio meras 
buvo paguldytas į Vilniaus 
universiteto ligoninę „Santa-
riškių klinikos", antradienį — 
pervežtas į Vilniaus Šv. Jokū
bo ligoninę. Laikinai sostinės 
merą pavaduos pirmasis jo pa
vaduotojas Algirdas Čiučelis. 

.BNS. 

Danutė Bindokienė 

Mažieji kenčia — 
didieji bijo prabilti 

O jeigu ir prabyla, tai tie 
didžiųjų žodžiai nedaug reikš
mės turi, nes — kaip sakoma, 
..Žodžiais kaulų nesulaužysi, 
žodžiais galvos nepraskelsi". 
Vis tik šiuo metu Amerikos — 
"didžiausios iš didžiausių" vy
riausybės nuomone, nedaug 
kitokių priemonių galima im
tis, kad sustabdytų Rusijos 
karo veiksmus Čečėnijoje. 
Kaip neseniai išsireiškė vie
nas konservatyvesniųjų šio 
krašto politikų: „Ką gi kita 
galime daryti, jeigu Kremlius 
neklauso perspėjimų ir pra
šymų? Juk turime reikalo su 
branduoliniais ginklais apsi
ginklavusia valstybe, tad ją 
per daug spausti būtų nepro
tinga". 

Nuo šios vasaros galo. kai 
Maskva, prisidengusi paran
kiai atsiradusia priežastimi. 
kad vėl bombarduoja Čečėniją, 
vien norėdama sunaikinti te
roristų lizdus, kuriuose peri
mi planai vis naujiems iš
puoliams prieš Rusiją, tuos 
puolimus ne tik sustiprino, 
bet nesiruošia baigti. Vaka
riečiai jaučiasi kone bejėgiai, 
nes nenori dar labiau aštrinti 
santykių su Rusija, kurie pas
taruoju metu ir taip gerokai 
pašliję, ypač del 'įstrigusių 
ekonomikos reformų ir korup
cijos, savo nešvarius pirštus 
nutiesusios net per Atlantą, į 
Ameriką (prisiminkime dar 
neužsibaigusį „pinigų plovi
mo" skandalą su New Yorko 
centriniu banku). Nors prezi
dentas Bill Clinton ir Vals
tybės sekretorė Madeleine 
Albright daug kartų kreipėsi į 
Rusijos vyriausybę, prašydami 
sustabdyti karo veiksmus Če
čėnijoje, žodžiai Kremliaus ne
paveikė ir vargiai paveiks. Juo 
labiau, kad dabartinis mini
stras pirmininkas Vladimir 
Putin naudojasi gyventojų 
daugumos nuomone ir ieško 
„atpirkimo ožio" dėl sprogimų, 
šią vasarą sudrebinusių ir 
Maskvą, ir kai kuriuos kitus 
Rusijos miestus. Galbūt iš šios 
nekaltų žmonių kraujo aukos 
jis tikisi išsiauginti dar dau
giau populiarumo ir juo nujoti 
į Rusijos prezidento kėdę 
būsimuose rinkimuose. 

Šiuo metu nelabai linksta
ma klausyti Amerikos perspė
jimų ir dėl to, kad vakariečiai 
nepaklausė Rusijos nuomonės 
dėl NATO plėtimosi bei „bro
lių slavų" bombardavimo Ju
goslavijoje. O krašto viduje. 

atrodo, kad rusai negali atleis
ti čečėnams už viso pasaulio 
akivaizdoje tėkštą antausį, kai 
po maždaug dvejų metų karo 
(tarp 1994 ir 1996;. kai Mask
va negailėjo nei savo žmonių, 
nei išteklių, vis tik laimėtoja 
t tpo mažute Čečėnija, o 
didžioji Rusija turėjo nusileis
ti. Reikia pastebėti, jog dabar 
uz-i^niečiai jau nelabai tiki. 
kad sprogimai Maskvoje iš 
tikrųjų buvo čečėnų ar dages-
taniečių teroristų veiksmai. 
Yra net nuomonių, kad galbūt 
tai buvusi Kremliaus provoka
cija,pasukusi gyventojų nuo
mones ta kryptimi, kuri at
rodė naudingiausia, suteikian
ti daugiausia galimybių pa
siekti tikslus, šiuo atveju, 
buvo „susitvarkyti su čečė
nais". (Prisiminkime 1940 me
tus ir Sovietų Sąjungos kalti
nimus Lietuvai ir tų kalti
nimų pasekmes.; 

Artėjam žiemai, Kaukazo 
kalnynų tautoms gresia dar 
didesnis vargas, nes, kaip ap
skaičiuojama, jau iš savo 
namų turėjo išbėgti daugiau 
kaip 170,000 čečėnų, o kiek jų 
žuvo bombardavimuose, kiek 
sugriauta gyvenamųjų namų 
ir kitų svarbių pastatų, iš tik
rųjų sunku ir patikrinti, nes 
tose vietovėse užsienio žurna
listai neiabai pageidaujami, 
net ir pačių čečėnų, kurie jau
čiasi vakariečių apvilti. Če
čėnams perduoti žinias į už
sienį taip pat darosi vis sun
kiau, nes Rusijos bombos nu
taikomos visų pirma į strate
ginius komunikacijos punktus 
(iš tikrųjų Čečėnijos bombar
davimo modeliu Maskva, atro
do, pasirinko JAV*«s ir NATO. 
kai buvo baudžia'rfla Jugosla
vija už Kosovo provincijos al
banų persekiojimus). 

Vis tik Amerikos žinia-
sklaida nėra abejinga Čečė
nijos problemai ir kone kas
dien svarbiuosiuose dienraš
čiuose bei didžiausiu tiražu 
išleidžiamuose žurnaluose la-
bei teigiamai prisimenami čečė
nai, kritikuojama Rusija ir va-
nojama Amerikos vyriausybė, 
kad per mažai deda pastangų 
Maskvos agresiją Kaukazo 
teritorijoje sustabdyti. Ką iš 
tikrųjų turėtų daryti Vašing
tonas, kokiu būdu priversti 
Kremlių sustabdyti bombar
davimu? Čečėnijoje, niekas 
nepasako, nes galbūt šiuo 
metu atsakymo ir neįmanoma 
rasti . 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 
RIMVYDAS SIDRYS 

Nr.2 Tęsinys 

Aš siūliau nueiti prie lengvai pasiekia
mos Tiananmen aikštės ir prie jos prisiglaudusių Im
peratorių rūmų. Dan tačiau nutarė atlikti patriotinę 
pareigą, aplankyt McDonald restoraną. Dar tik va
žiuojant iš oro uosto, mūsų vadovė Helen pranešė, kad 
Beidžinge yra 46 McDonaldai, 42 Kentucky pulkinin
ko vištukynės ir 8 picos būdelės. Imponuojantis įžval
gumas; dar ir nurodė, kaip artimiausią McDonald nuo 
viešbučio pasiekti. Helen buvo mūsų vietinė Beidžingo 
vadovė, kiekviename mieste, pro kuriuos keliavom, at
sirasdavo vadovas, nors kartais tik keliom valandom. 
Helen buvo jauna, graži kinietė, jos tikras, kinietiškas 
vardas mums buvo neištariamas, todėl ji prašė ją va
dinti Helen. Per tas tris dienas Beidžinge ji mus pa
sišventusiai mokė kiniečių kalbos — trumpųjų manda
gumo žodelių ir skaičiuoti iki dešimt. Iš pradžių Helen 
buvo gerokai sunku suprasti, bet pamažu paaiškėjo, 
kad ji, kaip ir visi kiniečiai, neištardavo raidės „R" ir 
užuot „S" sakydavo „Š", tą žinant, ją perprasti pasi
darė lengviau. 

Iš Tiananmen aikštės pro vartus įžengiau į Impera
torių kiemą ir čia vėl netikėtumas — patekau į mugę. 
Kelią man užstojo grupė kiniečių, visi jie laikė atkišę 
spalvotas atvirutes ir šaukė — „One dollar, one dol-
lar!" Prasistumti pro tuos naujuosius kapitalistus 
buvo neįmanoma, teko išsipirkti su dešimčia atviručių 
už dolerį- Bet tuoj už poros žingsnių buvau apstotas 
kepurių pardavėjų. Kepurės irgi „one dollar", parda

vėjai tokie pat įkyrūs. Peršasi atmintin, kaip buvo 
anoje Kinijoje prieš 17 metų. Tada, išlipusius iš auto
buso vakariečius, mėlynskverniai kiniečiai tik iš tolo 
atsargiai stebėdavo, lyg mes būtumėm kažkokie eks
ponatai. Atviručių tada niekur nepardavinėdavo. Ši 
pirmoji diena Beidžinge visu ryškumu parodė, kaip 
komunistinė Kinija virsta kapitalistine. 

Turistišku tempu perėjau per Imperatorių rūmus. 
Žinojau, kad juos matysiu ir rytoj, su savo grupe, 
tačiau norėjosi juos apžiūrėti neskubant, nufotografuo
ti reginius, kurie buvo verti giliau į atmintį įrėžti. 
Rūmai, žinoma, per 17 metų buvo nepasikeitę. Pagrin
diniai pastatai buvo trys, ju .s skyrė erdvūs kiemai. 
Imperatorių laikais joks mirtingasis čia negalėjo 
įžengti, rūmai buvo apsupti 35 pėdų aukštumo siena, 
kuri išliko ir dabar. Negana to, sieną iš visų pusių 
supo vandens kanalas. Viduje per mažesnius kanalus 
žengėme puošniais marmuriniais tiltais, pas ta tus sau
gojo milžiniški bronziniai liūtai.kurių galvos buvo sti
lizuotos ir darė juos panašius į žmones. Pasta ta i ir jų 
salės turėjo poetiškus vardus: — vaikščiojom pro „To
bulo Darnumo" vartus, per „Dangiško Tyrumo" saię, 
žiūrėjom į „Laimes ir Ilgo Gyvenimo namus". Beveik 
visi rūmai buvo pilni muziejinių eksponatų. Ypač 
įdomios buvo Kinijai tipingos bronzinės bei dramblio 
kaulo skulptūros. įmantrios figūros skleidėsi į visas 
puses, viena kitą vos liesdamos ir, atrodė, paneigda-
mos žemes traukos dėsnius. Tuo jos primindavo Euro
pos barokines bažnyčias, kuriose marmuriniai ange
liukai, atrodo, lyg skraidantys navos viršūnėse. Bet 
įspūdį palieka ir tuštuma. Imperatorių rūmų kie
muose ir prie jų prisijungusioje Tiananmen aikštėje 
yra tiek tuščio ploto. Tiananmen aikštė talpina vieną 
milijoną žmonių. Atrodo, kad plati erdvė yra kinie
tiškas didybės simbolis, galbūt todėl, kad jie ta ip su

sispaudę turi gyventi. 
Prie pagrindinių Imperatoriaus rūmų vartų senosios 

Kinijos laikais buvo prisišliejus eunuchų priėmimo bei 
kastracijos įstaiga. Dvare gyvendavo daugiau negu 
3,000 eunuchų. Jų paskirtis buvo ne tik prižiūrėti ha
remą, bet ir atlikti visus kasdieninius tarnų darbus. 
Visa dvaro biurokratija buvo eunuchų rankose. 

Nors kiniečiai didžiuojasi savo senovine medicina, 
apie fiziologiją jų pažiūros buvo primityvios. Eunu
chus jie kastruodavo, ne išimdami sėklides, bet nu
pjaudami visą lytinį organą. Vienas iš dešimties nau
jųjų eunuchų mirdavo, neišlaikęs operacijos, tie. kurie 
likdavo, turėdavo visą gyvenimą dorotis su negyjančia 
žaizda. Nupjautus organus eunuchai saugodavo už
konservuotus stikliniame inde iki savo laidotuvių. Ne
paisant brutalaus sužalojimo, savanorių į einuchus at
sirasdavo pakankamai. Kinijos gyventojai dažnai turė
davo kovoti su bado šmėkla ir gyvybės instinktas yra 
stipresnis už lytinį instinktą. 

Dabar toj vietoj ant Tiananmen vartų stovi didžiulis 
Mao paveikslas. — vienintelis, kurį matėm visoj Kini
joj. Ar čia slepiasi kažkokia ironija? Šių laikų impera
torius? 

Iš ryto į Imperatoriaus rūmus jau važiavom su gru
pe. Džiaugiausi, kad juos vakar aplankiau, nes oras, 
vakar buvęs toks gražus, staiga subjuro, ėmė lynoti. 
Niekniekių pardavėjai staiga pavirto į lietpalčių par
davėjus. Ploni, delne sutelpantys apsiaustėliai irgi. 
kaip ir viskas — „one dollar". — prekyba vyko spar
čiai. Pajutau grupinių kelionių taisyklę, - jei keliau
tum vienas, prasėdėtum šį lietų viešbutyje, bet čia tu
rim eiti per aikštes ir sodus, lyja ar nelyja, planą rei
kia išpildyti, ryt jau važiuojam kitur. 

Pagal planą, po pietų važiavom į imperatorių Vasa
ros rūmus, kurie buvo atokiau nuo miesto. Tie rūmai 

iš esmės buvo ne kiniečių, o mongolų įkurti. Kaip 
žinia, Kiniją daugiau kaip tris šimtus metu. iki pat 
dvidešimto amžiaus, valde atėjūnai iš Mandžiūrijos. 
Per visą tą laiką Mandžu dinastija niekad nesusiliejo 
su kiniečiais, palaike savo atskira kalbą, papročius ir 
kultūrą. Jie gyvendavo, užsidarę Vasaros ir Žiemos 
rūmuose, eunuchų aptarnaujami. Važiuojant Helen 
pasakojo apie rūmus ir paskutinę imperatore Ci Xin. 
labai įdomią asmenybę, kuri likimo loterijos buvo 
iškelta nuo kaimietes iki imperatorės. 

Ci Xin gyveno prieš maždaug 140 metu Tais laikais 
imperatorius laikydavo 60 sugulovių, iš jų, jei jis 
norėdavo, pasirinkdavo vieną ar kelias, ir jos pasida
rydavo žmonos. Sugulovių pasirinkimas buvo lyg sa
votiška mugė. Paskirtą dieną šeimos suveždavo savo 
dukteris parodyti imperatoriui. Ci Xin teko laimė ar 
nelaimė būti išrinktai Nelaime todėl, kad didžioji 
dauguma išrinktųjų tik pagyvendavo rūmuose kele
rius metus ir vėl grįždavo į savo kaimą, imperatoriaus 
nei nemačiusios. Jos pasilikdavo senmergės, nes jas 
vesti būtų buvus nepagarba imperatoriui. Tačiau Ci 
Xin pagavo imperatoriaus akį, tad vieną naktį eunu
chai ją iškvėpino, suvyniojo į geltoną kilimą, nunešė į 
imperatoriaus miegamąjį ir apsilankymo datą įraše į 
kronikas. Atitinkamam laikui praėjus, įrašė t kroni
kas, kad Ci Xin pagimdė sūnų. 

Imperatorius, kurio vardas buvo Hsieng Feng. nors 
ir turėjo gausų haremą, tesugebėjo palikti tik vieną 
sūnų ir vieną dukterį. Ci Xin. būdama sosto įpėdinio 
motina, pasidarė labai galinga. Ji turėjo talentą politi
kai ir dvariškiai greit pajuto, kad tikroji valdžia at
sidūrė Ci Xin rankose. Kai Hsieng Feng mirė. bū
damas tik 29 metų. jos valdžia pasidarė absoliuti. Jos 
8 metų sūnus tapo imperatorium, priiminėdavo mi
nistrus ir ambasadorius. (Bus daugiau* 
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO 

..Žiūrėk — sakau žmonai, 
atplėšęs iš Baltimorės miesto 
gautą voką su nuotraukomis, 
— kokios gražios mano ma
šinos nuotraukos, va, ir lietu
viškas vyčiukas ant užpaka
linio lango matyti". Padaviau 
jai, o ji: „Na, jau visai pasenai, 
gi čia esi nufilmuotas san
kryžoje, važiuojantis po. rau
doną šviesą. Nieku sau, ir 
baudą užsidirbai — 75 dole
rius. Ne tik bauda, bet ir geda, 
kad terši lietuvių vardą. Juk 
mūsų vytis aiškiai matyti". 

Tikrai, pasirodo važiuota 
mūsų abiejų iš ukrainiečių 
metinio festivalio Baltimorės 
mieste. Važiavome abu, o, 
reiškia, aš kaltas, nes aš vai
ravau, o ji? Kodėl nematė 
sankryžoje filmavimo aparato. 
Galėjo įspėti. Bet ar prieš mo
teli laimėsi? Aš, 46 metus va
žinėdamas, neturėjau nei vie
nos avarijos del savo kaltės, o 
ji. naujutėlę mašiną yra taip 
sukūlusi, kad, nutempus į me
talo laužą, ten klausinėjo, 
kiek žmonių joje žuvo, bet vis 
tiek. anot jos, aš važinėju kaip 
nesubrendėlis. Neats.lieka ir 
duktė. Kartą, siaučiant stip
riai liūčiai, ji važiavusi su fir
mos viršininku iš kažkokios 
konferencijos ir greitkely juos 
ir visus kitus lenkusi sportinė 
mašina. Viršininkas taręs: 
„Žiūrėk į tą 'nuf visus len
kiantį". O ji. metus akį: „Tai 
juk mano tėvas". Viršininkas, 
aišku, atsiprašė, o jai girdi gė
da. Mat, aš vietoj mašinos nu
merio turiu savo pavardę 
„Gaila", tai nepasislėpsi. To
kią lentelę įsigijau ne dėl ko
kio mandrumo, bet, kad, pa
siusk, kai turėjau numerį nie
kaip aš jo negalėdavau 
atsiminti. Praversdavo toks 
..numeris" ir kitais atvejais. 
Buvau įmonės, esančios vie
name mažame miestelyje, vie
nas vadovų, taigi miestelio po
licininkai kartais ir per greitai 
važiuojančio, ir ne vietoj 
mašiną pasistačiusio. pasis
tengdavo nepastebėti. 

Išbarė mane žmona ir del 
lietuvio vardo teršimo. Ak, 
kaip mes stengėmės, kad tas 
vardas nebūtų suterš tas . J u k 
DP stovyklose mums kalė į 
galvas, kad esame savo krašto 
ambasadoriais. Pamenu, kaip 
1951 metais buvome Balti-
morėje keturi draugai dvide
šimtmečiai. Artėjo mums tar
nyba kariuomenėje ir tuo pa
čiu Korėja, taigi karts nuo 
karto užsukdavome į Balti-
morėje pagarsėjusį „bloką". 
kur šokdavo apsinuoginusios 
merginos. Užsukdavome ne 
blogų ar „užkulisinių" minčių 
vedami, bet patyrinėti, kaip ta 
antroji lytis iš tikro atrodo ir 
kur ten yra kas. Bepig dabar
tiniam jaunimui ir čia, ir Lie
tuvoje: šlapių marškinėlių, 
gražiausių užpakaliukų kon
kursai, be to. ir merginos j au 
kitokios. Mūsiškės iš DP sto
vyklų rūpinosi ne tik gero lie
tuvio, bet taip pat ir doros 
mergaitės vardo išsaugojimu. 
Todėl va, susėsdavom keturi 
nekalti berniukai už baro ir 
rydavom seilę, bežiūrėdami į 
nuogales šokėjas. Deja, tas 
žiūrėjimas nebūdavo visai pi
gus. Tuoj prisistatydavo baro 
merginos ir užsiprašydavo 
šampano, o kad reikia jas vai
šinti, įtikindavo už baro dir
bančio raumeningo tarnautojo 
rūstūs žvilgsniai į mus, visą 
vakarą begurkšnojančius bo
kalą alaus. Tad pirkdavom. o 
jos gerdavo. Gerdavo kaip žu
vys. Kodo! negerti, jei mokė-
davom už šampaną, o joms pil
davo „gingcrale". Nekaip tuo 
laiku kalbėjome angliškai, tai 
dažnai mūsų klausdavo, kas 
rr.es tokie esame. Negi galėjo
me pasisakyti esą lietuviais. 

kad manytų, kokie asilai tie 
lietuviai, galvoją perkantys 
šampaną, kai iš tikro ten t ik 
saldus vandenėlis . Taigi, saky
davom esą vokiečiais, lai šai
posi iš prūsų. Bet kaip gyveni
mas iš mūsų pasijuokė. Pe
reitą mėnesį Lietuvoje gastro
liavo keturi vokiečiai — strip-
tyzo šokėjai. J ie šoko Klai
pėdoje ir Vilniuje, ir abejuose 
miestuose salės buvo pilnos 
moterų bei merginų. Jos šau
kė, klykė, draskė vokietukams 
kelnaites, net studentes ne
gailėjo 40 litų, kad tik atsi
dūrus arčiau šokėjų. Vokietu
kai sakėsi visoje Europoje ne
matę tokių aistringų, pašėlu
sių ir gražių moterų, kaip Lie
tuvoje... 

Taip, berašydamas 75 dole
rių čekį Baltimorės miestui, 
dūmojau ne tik apie doro lie
tuvio vardo saugojimą, bet ir 
brangiai atsiėjusį ukrainiečių 
festivalį. Visada mėgstu va
žiuoti pas ukrainiečius. Šiais 
laikais esu gerokai nusivylęs 
Ukraina, visai nesugebančia 
tvarkytis, bet čia Amerikoje, 
mes nepaprastai gerai su
tarėme su ukrainiečiais. Ame
rikoje ukrainiečiai nėra tokie 
įtakingi, kaip Kanadoje, kur 
jie užkariavę ne tik ledo rutu
lio sportą, bet nemaža jų yra 
ir Kanados valdžioje. G. For
dui t rumpai prezidentaujant, 
vienu jo patarėju buvo ukrai
nietis dr. Myron Kruopas. Tuo
metinė JAV LB Krašto valdy
ba labai ar t imai su juo bend
ravo ir j is buvo t ikras lietuvių 
draugas . Baltimorėje mes — 
tuolaikinis jaunimas , daugiau
sia bendravome sporto aikštė
se. Įdomu, kad ukrainiečiai 
1986 metais išleido anglų kal
ba 519 psl. knygą „The Ukrai-
nians of Maryland", kurioje, 
aprašydami savo krašto isto
riją, labai palankiai ir palygin
ti plačiai mini lietuvius. Lietu
vių valdomi, jie jautėsi esą 
namuose, ta r tum savame 
krašte, tik, lenkams įsigalė
jus, j ie tapo antros rūšies pi
liečiais ir iš jų buvo atimtos vi
sos teisės, kurios jiems buvo 
suteiktos lietuvių. Tos knygos 
pradžioje rašoma: „To Fr. Ca-
simir Pugevicius, Director of 
Li thuanian American Catholic 
Services, grat i tude is exten-
ded for his encouragement 
during the planning stages of 
the book. Kis departure from 
Baltimore to New York has 
left a gap in ethnic creativity 
ir Maryland". 

Todėl, čia ir norėtųsi sustoti 
prie žymiausio Baltimorės lie
tuvio — kun. Kazimiero Puge-
vičiaus. Man rašant šias ei
lutes, jis tik prieš kelias die
nas patyrė sunkią ir skaus
minga piktybinio auglio ope
raciją galvoje ir. išėjęs iš ligo
nines, ilsisi prisiglaudęs vie
noje amerikiečių parapijoje. 
Kai prieš dvidešimt su viršum 
metų kun. Kazimieras Puge
vicius pakluso mūsų kunigų ir 
vyskupo prašymams, ats isakė 
Baltimorės vyskupijos radijo 
ir televizijos direktoriaus pa
reigų ir išsikėlė į New Yorką 
vadovauti Lietuvių Katalikų 
religinei šalpai, gailėjosi jo ne 
tik lietuviai, bet ir kitataučiai . 
Metė j is įdomų, daug ateičiai 
žadantį darbą Amerikos kata
likų hierarchijoje ir atėjo dirb
ti lietuviams, kad padėtų 
vargstančiai Katalikų Bažny
čiai okupuotoje Lietuvoje. Su
būrė j is jaunų energingų žmo
nių būrį, vertė iš lietuvos gau
namą „Katalikų Bažnyčios 
Kroniką" į anglų kalbą, infor
mavo pasaulį apie lietuvių 
tautos genocidą, telkė lėšas ne 
tik iš lietuvių, bet ir iš ameri
kiečių, ir įvairiais keliais siun
tė paramą sąžinės kal iniams, 
kunigams, slaptoms vienuo-
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lems okup. Lietuvoje. Lietuvai 
atgavus laisvę ir nepriklau
somybę, pasikeitė ir LKR 
Šalpos kryptis. Kun. Kazimie
ras Pugevicius tapo nereika
lingas ir grįžo į gimtąją Bal
timore. Deja. pasirodė, kad ir 
čia jis jau nebebuvo reikalin
gas. Per porą dešimtmečių jis 
amerikiečių katalikų hierar
chijos buvo užmirštas, lietu
viškoji Šv. Alfonso parapija 
jau buvo išslydusi iš lietuvių 
rankų, tad jo pastangos tapti 
jos klebonu ir grąžinti ją lietu
viams tapo beviltiškos. Liūd
niausia, kad net vikaru likti 
ar prisiglausti senosios emig
racijos lietuvių ir tuo pačiu jo 
tėvų aukomis įkurtoje parapi
joje jam nebebuvo vietos. Pri
siglaudė jis amerikiečių para
pijoje, bet, įpratęs dirbti, veik
ti tarp lietuvių, nenurimo ir 
prieš porą metų išvyko į Lie
tuvą. Išvyko ne laikinai, bet 
su visam ir buvo priskirtas vi
karu Palaimintojo Vysk. Ma
tulaičio parapijoje Vilniuje. 
Tuo laiku dirbdamas PLB at
stovybėje, pasikeisdavau su 
juo mintimis telefonu. Gyveni
mu Lietuvoje jis buvo paten
kintas, tačiau ju tau , kad no
rėjo daug plačiau veikti ne tik 
parapijoje, bet ir apskritai vi
same katalikų judėjime. Kai 
1997 m. gruodžio 14 d., prieš 
grįždamas į Ameriką, buvau 
politinių kalinių ir tremtinių 
pakviestas į jų popi <fę buvu
siuose KGB rūmuose atsisa-
veikinimui, pasikviečiau drau
ge ir kun. Kazimierą Pugevi-
čių. Jis ne tik kalbėjo jiems, 
bet turėjo progą susipažinti su 
jais ir mačiau kaip džiaugsmu 
švytėjo jo veidas, nes bendra
vo su tais, kurių vargus ir siel
vartus jis tiek metų stengėsi 
palengvinti. Neilgai jam teko 
gyventi ir dirbti Lietuvoje. Su
šlubavus sveikatai, grįžo pa
sigydyti į Ameriką. Turėjo 
sunkoką širdies operaciją su
taisyti vieną vožtuvą. Netru
kus sekė kita operacija: sut
varkyti vienos kojos kelį. Po 
šios jau ruošėsi vėl vykti į Lie
tuvą, bet vėl sunegalavo. Po 
tolimesnių tyrimų ir gydymo 
radiacija, pagaliau išvyko į 
Lietuvą, bet po poros savaičių 
susirgo ten ir buvo nustatytas 
auglys galvoje. Skubiai grįžo į 
Baltimore ir buvo sėkmingai 
operuotas. 

Rodos, taip neseniai buvau 
studentu, kai susipažinau su 
juo: jaunu, gražiai nuaugusiu, 
pusėtinai lietuviškai kalban
čiu klieriku. Pasakojo man, 
kaip jį nustebino atvykstantie-
ji į Baltimore iš Vokietijos, va
dinamieji dypukai. Labai pa
veikusi jų kalba, išsilavini
mas. Didžiausią poveikį jam 
turėję Kazys ir Kazė Bra-
dūnai, Juozas ir Jonas Dėdi
nai, Cezaris Surdokas, Stasė 
Surdokiene-Šakytė, a.a. Irena 
Pemkienė-Lozaitytė, patraukę 
jį ne tik į lietuvišką veikimą, 
bet ir į ateitininkiją. Išmoko 
tobulai lietuviškai ir pasinėrė 
į mūsų gyvenimą. Jo visur bu
vo pilna. Jis mynė kartu su 
mumis Kongreso rūmų kori
dorius Algimanto Gečio suor-

LIETUVOS KARO AVIACIJOS 
PAMINKLO STATYBOS EIGA 

Norint įamžin:; Karo aviaci
jos dalyvavimą nepriklauso
mos Lietuvos vaistybės kūri
me bei pagerbti Karo aviacijos 
lakūnus, 1992 m. spalio 16 d. 
Lietuvos technikos muziejaus 
mokslinės — metodinės tary
bos išplėstiniame posėdyje, 
pirmininkaujant G. Ramoškai, 
sekretoriaujant A. Gamziukui 
ir dalyvaujant aviacijos vete-. 
ranams, buvo pntarta A. Mi
kėno siūlomam paminklo Lie
tuvos lakūnams projektui. 

Kauno miesto tarybos Kul
tūros ir švietimo nuolatinė 
komisija 1994.04 25 protokolu 
Nr. 8 pritarė A. Gustaičio ir 
kitų žuvusiųjų lakūnų pa
minklo įrengimu. S. Dariaus 
ir Girėno oro uosto teritorijoje. 

Kauno miesto mero potvar
kiu 1994.06.02 Nr. 386 buvo 
sudaryta komisija paminklo 
žuvusiems lakūnams minėtoje 
teritorijoje statybos vietai pa
rinkti. 

Vėliau Kauno miesto mero 
potvarkiais 1993.02.17 Nr.121 
ir 1996.01.18 Nr. 41 buvo su
darytos komisijos statybai or
ganizuoti. 

Atlikus visas šias proce
dūras, iškilo iėšų paminklo 
statybai klausimas. A. Mikė
nui paruošus darbo projektą ir 
atlikus sąmatinius paskaičia
vimus, paaiškėjo, kad statybos 
darbų vertė — 84,764 Lt ir 
medžiagų vertė — 32,888 Lt. 

Buvo kreiptasi į įvairias kul
tūrines ir valstybines institu
cijas, tačiau lėšų nebuvo gau
ta. Tuomet buvo nutar ta pa
minklą statyti visuomenės 
suaukotomis lėšomis, o darbus 
pagal galimybes atlikti talkų 
būdu. 

Pagal veikiančius Lietuvoje 
įstatymus, tokius darbus at
likti ir lėšas tvarkyti gali tik 
visuomeninė oficialiai įregis
truota organizacija. Tam tik
slui buvo įsteigtas Kauno Lie
tuvių aviatorių vaikų klubas, 
kurio steigiamasis susirinki
mas įvyko 1996.03.20. Lietu-

ganizuotam poros dienų sena
torių ir Kongreso narių lanky
me, mirkė viešbučio vonioje 
nuo dviejų dienų vaikščiojimo 
pratrintas kojas kar tu su a.a. 
dr. Petru Vileišiu ir mumis, jis 
barė mus, kad Rimo Česonio 
suorganizuotam pasimatyme 
su kandidatu j prezidentus B. 
Carter, nenorėjome kelti šio 
krašto socialinių problemų, jis 
piktinosi, kad buvome pasy
vūs juodųjų išsilaisvinimo są
jūdy, jis pergyveno, kad tiek 
maža mūsų lanko savo baž
nyčią Baltimorėje, j i s sielojosi, 
kad Lietuvoje tokia religinė 
dirva ir tiek rvaža joje darbi
ninkų. O jei tokių darbininkų, 
kaip kun. Kazimieras, turė
tumėm, gal ir mūsų Lietuvoje 
Vėlinių ir Visu Šventųjų die
nos nepakeistu amerikietiš-
koji „HallowcerT. Deja. 

Kai skambinau j a m Į ligoni
nę, linkėdamas, kad pasveik
tų, jo žodžiai buvo: „Juozą; vis
kas Dievo valioje". 

J u o z a s Gai la 

vos Respublikos Kauno mies
to mero 1996.04.04 potvarkiu 
N r. 230 klubas buvo įregistruo
tas. Klubas gavo savo balan-
są,antspaudą su savo pavadi
nimu, simboliką ir atsiskai
tomąją bei valiutinę sąskaitas. 

Visuotinis susirinkimas iš
rinko klubo valdybą ir revizi
jos komisiją. Savo ruožtu val
dyba išrinko klubo pirmi
ninką, kuriuo tapo V. Stašai
tis, ir buhalterę A. Vaičiulie
nę, karo lakūno Žukausko 
dukra. Revizijos komisijos pir
mininku buvo išrinktas R. 
Morkus. 

Pagrindinis klubo veiklos 
tikslas — tai prisidėti prie 
Lietuvos aviacijos istorinio ir 
aviatorių atminimo įamžini
mo. Tam tikslui reikėjo su
rinkti lėšas ir rūpintis pa
minklo statyba. Pirmieji auko
tojai, davę pradžią aukų rin
kimui, buvo Kauno vicemeras 
R. Vasiliauskas, V. Stašaitis, 
A. Gamziukas. Be to, mes 
kreipėmės įfdidelį aviacijos en
tuziastą Vytautą Pesecką, gy
venantį JAV. Jis maloniai at
siliepė į mūsų prašymą ir or
ganizavo lėšų rinkimą užsie
nyje gyvenančių lietuvių tar
pe. Taip bendrų pastangų dė
ka buvo surinkta 23,776 Lt. 
Didžiausias sumas aukojo J . 
Šenbergas — 1,000 Lt., Hiksų 
šeima — 500 Lt., 1,000 dolerių 
paaukojo A. Jonynas, po 500 
JAV dolerių — I. G. Serapi
nas, F. ir G. Tiškai, V. Rapšys 
ir daugelis kitų aukojusiųjų, 
kurių sąrašą numatoma ati
duoti į Lietuvos aviacijos mu
ziejų saugojimui. Visiems 
jiems, nepamiršusiems savo 
tėvų ir artimųjų atminimo 
įamžinimo —didelis ačiū. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOauo NAMU, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Olf. Mgr. Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 W«et 961h Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)681-8664 

Dar nentuprendėte, kur sutikti 
2000-uos ius? 

Virginijus ir Eimis Švabai 
kviečia į linksny naujametinę puotą 

Hickory Hills Country Club! 
Informacija tcL.: 708-267-1645. 

706-*74-39W. 

Vidutinio amžiaus moteris ieško 
darbo, gali prižiūrėti, slaugyti 
vyr. amžiaus žmones, gaminti 

maistą, gyventi kartu. 
TeL 708-344-1656, Birutė. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

o«c (773) S86-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veKui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

FuD time housekeeper needed. 
mušt have good references and 

know some Engiish. Lake Shore 
Dr. location. TeL 312-255-1919 

or 312-255-1197. 
"1M< 

Vairuotojas jūsų 
paslaugoms! 

Vežu į darbo agentūras, sutinku 
oro uoste. Tel. 773-368-4358 
arba 773-925-4984, Raimedas. 

FOR SALE VILNIUS AHEA 
A beautiful modern 5 bedroom 300 
square meter home on Antakalnio St. 
at the end of Saulėtekio A ve , situated 
on a 16 arės sized lovely forested plot. 
10 min dhve to the centre of Vilnius. 
Every tnodern convenience, including 
bath house. Gym. basketball and bad-
minton courts and a spectacular 
baibecįue area. This home comes fur-
nished and with modem appliances. 
TV, w/d, d/w, microwave. etc. The ask-
ing price is just $295,000. Please call 
617-864-6914 for further detaiU. (Truly 
a one of a kind property.) «w 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuteriniu sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Internetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Internetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto20SO@Yahoo.coin. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration to 

Canada 
www.redeusa.com 

STASYS CONS1RUC1ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių ^rengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings". 

"sorrrts", 'decks*, "gutters", plokšti 
ir "shingle" slogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tol. 630-241-1912.. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 

natiditą auto. Pigiai parduodame ifaimo-
kėjimni: remontuojame po avarijų, atsta-
tome attto.aeometrija, uliakumt dalis ge-
nausu kaina. keiAame agregatus. 

ahsafal Manul ttL m-M-tSU. 

HELP WANTED 
Banquet Waitress and Kitchen 

help. Engiish not necessary. We 
speak Lithuanian + some Polish. 

Flexible Days + Hours. 
Apply in Person at: 

Hickory Hills Country Club 
820lW.95«r^St : 

Hickory Hills, ūlinots. 

Sta tant paminklą, labai 
daug prisidėjo tuometinis Lie
tuvos aviacijos muziejaus di
rektorius A. Gamziukas, buvę 
Kauno miesto vicemerai R. 
Vasiliauskas, V. V. Margevi-
čienė, A. A. Balutis, buvęs me
ras A. Račkauskas ir kiti 
miesto savivaldybės darbuoto
jai . 

Statybos darbai žymiai paju
dėjo, j iems vadovaujant V. 
Drupui. Būtina padėkoti ar
chitektui A. Mikėnui, kon
struktoriui K. Linkui ir skulp
toriui J . Šlivinskui, padariu
siems visam kam pradžią. O 
taip pat visam būriui gerano

riškai nusiteikiusių žmonių, 
kurie daug kuo prisidėjo prie 
šio projekto įgyvendinimo. 

Tačiau, esant sunkiai val
stybės ekonominei būklei, pa
rama iš miesto savivaldybės 
bei privačių asmenų pasidarė 
ribota. Todėl šiemet užbaigti 
paminklo statybos, kaip tikė
jomės, nepavyko. Iki žiemos 
dar planuojame su savivaldy
bės pagalba pakloti šaligatvio 
plyteles paminklo aikštelėje ir 
priėjimo take. Tikimės, kad 
padedant Kauno bataliono ka
riams, galėsime apdailinti be
toninius paviršius. 

V. S ta ša i t i s 

B 

The Best to the Baltics! 
1NTERNATIONAL 
8525 South 79«i Avenua, Hickory Hllla, IL 60457 

(708)430-7272 

= j i r n 

PHONE: 

* 

(800)462-2584 

M I L E N I U M O 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! * f * 

KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTINI ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU C. T. 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje filharmonijos salėje skambės pasaulinės muzikos Šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistų bei baleto grupės. Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą būsite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais. 

Vakarą tesime puikiame baliuje „RADISSON" SAS ASTORIJA viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui. 

| kelione taip pat jeina: skrydžiai su SAS, nakvynė „RADISSON" viešbutyje, 
Naujųjų metų dieną nepakartojamas — „brunch"! 

Smulkesnė informacija mūsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS:1999 m. GRUODŽIO 27 d. 
iki 2000 m. SAUSIO 5 d. 
KAINA IŠ ČIKAGOS: $1687.00 
KAINA IŠ NEW YORKO: $1587.00 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖJIMU IKI LAPKRIČIO 27 DIENOS |j RE; 

i m i ' — i S9K 
A. 

j — ' i i " 

http://rr.es
mailto:Loto20SO@Yahoo.coin
http://www.redeusa.com
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Dr. A. Prunskienė su anūke Nerija. 

ALBINA 
Pavasar i s . Birželio 15-oji 

diena. Pasibaigė mokslo me
tai. Mokinukų atsisveikinimai 
su mokykla ir mokytojais, ap
sikabinimai, rankų mojavi
mai: „Vaje, panelė mokytoja 
perkėlė mane į kitą klasę be 
pataisos, net vasaros darbo 
nedavė. Tai meškeriosiu, tai 

" maudysiuos. Valio — iki pa
s imatymo rudenį!" — Abitu
r ientai su atestatais rankose 
ir šviesia viltimi būti priim
tais į universitetą, įstoti į savo 
pas i r inktas korporacijas, dė-

—- vėti-jų spalvas ir kepures, di
deliam gimnazistų pavydui. 

Šiandien 1940-tieji metai. 
Birželis. Saulutė skverbėsi 
miškan, žaidė upeliūkščių at
spindyje, juokėsi laukų gė
lėms, o beržai glaudė prie sa
vęs verkiančias šakas. Padie-
nojus, kaip skėriai, lyg maras, 
sovietų kariuomenės tankai 
persir i to per Nepriklausomos 
Lietuvos sieną išrausdami ap
sė tus laukus, ardydami plentų 
asfaltą, vieškeliais dulkių de
besyse artėjo prie sostinės 
•Kauno. Vakare jų tankai rie
dėjo Laisvės alėja. Tai mūsų 
a tes ta tų įteikimo vakaras, 
mūsų išleistuvės į gyvenimą. 
Užsidarė didžiosios durys, ne
atvyko muzikantai nei svečiai. 
Salėje direktorius ir mokyto
jai, susigraudinę atsisveikino 
sukalbėję maldą: išsiskirstė
me. 

Savai tės ir mėnesiai slinko 
didelėje įtampoje. Nei vienas 
Lietuvos pilietis nebuvo tikras 
kada jį atleis iš darbo, suims, 
apkal t ins ir uždarys į 
kalėjimą. Mūsų abiturientų 
ryžtas siekti mokslo nemažėjo. 
Teiravomės, varstėme komi
sar ia tų įstaigų duris. Aiškino
mės norį tapti mokytojais, 
medikais , inžinieriais ir įvai
rių sričių diplomuotais specia
listais, dirbti žmonių gerovei. 
Netikėtai pasklido gandas, 
kad mokslo metai prasidės ru
denį. 

Į Vytauto Didžiojo universi
teto. Medicinos fakulteto rū
mus sugužėjo medikai, o pir
makurs ia i iš visų Lietuvos 
kampelių. Koridoriuose liejosi 
aukštaičių, žemaičių, suval
kiečių ir dzūkų tarmės į nuos
tabų klegesį — Dzievuliau, Tu 
mano.. . Užsimezgė pažintys. 
Bendra tautos nelaimė su
jungė jaunimą: boikotavome 
marksizmo-leninizmo paskai
ta s , šūkiais puošėme tamsių 
kampų sienas, šalinomes aiš
kiai raudonos spalvos tapusių 
kolegų. Mokslo metams įpu
sėjus pradėjome bruzdėti: tai 
prie Nežinomojo Kareivo ka
po. Invalidų apeigų metu už
t r aukėme himną (buvome 
rruvetti į KGB rūmus, rūsyje 
gąsdinami ir bauginami. Išlei
do.) Iškildavo kur ne kur tau
t inės vėliavos. Narsiausieji ko
legos įsijungė į kovojančios 
tautos pogrindį. Komunistai 

studentai mėgino verbuoti į 
pasaulinę, subversinę JMopro" 
organizaciją, per universiteto 
langus rodydami į Kauno ka
lėjimą.- „Junkitės į kominter-
ną, jei nenorite ten atsisėsti". 

Sutikau Albiną vienos pas
kaitos metu. Varžėmės dėl vie
tos pirmose auditorijos eilėse. 
Ji — simpatinga, aukšta, atvi
ro veido, trumpų plaukų, kuk
liai apsirengus studentė. Per
žvelgėme savo užrašus ir pas
kaitai pasibaigus, eidamos ko
ridoriumi, kalbėjomės — iš 
kur mudvi kilusios, kas tėvai, 
ar didelė šeima, kur baigėme 
gimnazijas? Albina iš Švenčio
nių apskrities, ūkininkaitė, 
vargo nemažai mačiusi. Bai
gusi Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje kur nuolatinėje 
įtampoje lietuviai gimnazistai 
gynė savo lietuviškumą ir ti
kėjimą. Atvykusią į Kauną, ją 
priėmė ir globojo Vincė Jonuš-
kaitė-Zaunienė. Prasidėjusi 
mūsų draugystė tęsėsi iki jos 
mirties 1998 metu lapkričio 7-
tos dienos. 

Studijos sunkiai stūmėsi į 
priekį, atkakliai, nepasiduo
dant politiniam spaudimui, 
slapta lankant kuopeles — už 
religiją, už tėvynę, dėl laisvos 
Lietuvos. 

Praslinkus metams, iš va
karų, per Lietuvos sieną vėl 
riedėjo tankai. Tai moderniai 
ginkluoti, išsipustę, užtikrinti 
savo pergale Vokietijos karei
viai. Jų priešas — sovietų ka
riuomenė buvo išstumta. 
Krašte liko išsekę žmonės, ieš
kantys savo išdraskytų šeimų, 
apraudodami išvežtuosius, nu
kankintus, išniekintuosius. 
Naujieji okupantai pradėjo 
šeimininkauti, ' naikindami 
Lietuvos kultūros turtus, vež
dami juos į Vokietiją, suimi-
nėdami, ne arijų kilmės Lietu
vos piliečius ir patriotus, mė
ginant palaužti tautos pasi
priešinimą. Vokiečių Gestapas 
uždarė universitetą. Rizikuo
dami suėmimu profesoriai 
slapta tęsė paskaitas, norma
liai tęsėsi koliokvijumai ir eg
zaminai. 1944 metais Medici
nos universitetas išleido XX 
laidos Odontologijos diplomuo
tus gydytojus. Medikai savo 
penkerių metų kursą dar ne
buvo išklausę. Pasitraukusieji 
į vakarus veržėsi į Vokietijos 
universitetus, kuriai stingant 
gydytojų, visus svetimšalius, 
atbegėlius lengvai priėmė į 
universitetus mokslą pabaigti. 
Albina baigė Bonnos universi
tetą 1947 metais jau sukūrusi 
šeimą su dr. Vladu Prunskiu. 
Atvykę į JAV. perlaikę visus 
svetimtaučiams reikalingus 
egzaminus, atlikę stažą su tei
se verstis gydytojų praktika, 
liko gyventi Čikagoje. 

Albina buvo išskirtina asme
nybe Ką kentė — ištvėrė pati 
viena, kas skaudėjo — žinojo 
tik vvras Vladas. Juodu augi

no dvi šviesiaplaukes dukreles 
Teresę ir Marytę. Kartą sėdint 
prie vieno staliuko ateitininkų 
pobūvyje, paklausėme Madą 
„ar sūnaus dar nelaukiate? 
Dievui laiminant abi mūsų 
šeimos turėtume po įpėdinį?" 
Išsipildė visų troškimai. Vla
das su Albina ir sesytės džiau
gėsi naujagimiu Jonuku. Albi
na gerbė ir mylėjo savo vyro 
šeimą. Prelatas Juozas Pruns-
ki» buvo visos šeimos ašis; 
brolis Jonas su Vanda, Jonuko 
krikšto mama, seserys Ane
liute ir dr. Onytė su vyru dr. 
Albinu Garūnai. Krikštijome 
Jonuką, keleme šampano tau
res, vadovaujant prelatui su 
pieno stikline rankoje. Neilgai 
trukus, laidojome ir meldė
mės už dr. Vladą. Likusi našle 
remdavosi prelato patarimais 
ir pagalba. 

Dr. Albina priklausė Šv. 
Kryžiaus ligoninės gydytojų 
štabui. Buvo gerbiama savo li
gonių, Šv. Kazimiero seselių, 
ligoninės personalo. Gabi, są
žininga, katalikų gydytojų 
korporacijos „Gaja" veikli na
rė. Praktika klestėjo, bet daž
nai pasiskųsdavo, kad per ma
žai laiko skirianti vaikams. 
Melsdavosi į Švč. Motiną, pa
vesdama savo vaikus jos dan
giškai globai... „Pamokyk ir 
mane, Dangaus Karaliene, 
kad atjausčiau savo ligonius, 
kad likčiau visada kukli, sek
čiau ir neišsišokčiau prieš 
daugiau žinančius, sekčiau jų 
pavyzdžiu". Prelato Prunskio 
drąsinama, išmokslino savo 
vaikus, kurie savo valia pasi
rinko gyvenimo kelią. 

Vilnijos kraštan veždama 
vaistus savo sergančiai sese
riai susidūrė su tikruoju nu
alinto kaimo žmonių gyveni
mu. Vaikai apiplyšę, išalkę, 
nelankantys mokyklos ubaga
vo geriančių tėvų degtinės bu

teliui; luoši ir seneliai — duo
nos plutelei. Albina pajuto 
savo likusio ir trumpėjančio 
gyvenimo misiją — gelbėti 
savo tautiečius iš moralinio ir 
fizinio skurdo. Ieškodama pa
galbos pirmiausiai kreipėsi į 
klebonijas. Parapijiečių tarpe 
jau buvo žinomi labiausiai 
skurstantieji; klebonai pirmie
j i įsijungė į jų globą. Vėliau 
Albina kreipėsi į Gražiną 
Landsbergienę, išgirdusi, kad 
šioji savo* lėšomis organizuoja 
komitetą remsiantį Lietuvos 
vaikus, našlaičius. Grįžusi Či
kagon, viena pati pradėjo lab
darą. Jau gaudavo ir padėkos 
laiškus, net, ašaromis sulais
tytus. Skaitydavo tuos laiškus 
savo draugams, prašė pini
ginės pagalbos organizuodama 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetą. J a m vadovauja, sa
vanorių moterų ir vyrų pade
dama. Vis daugiau rėmėjų at
siranda su kuklia metine 150 
dolerių auka, pasirinkdami 
vaikučius iš savo tėvynainių 
tarpo. Deja, neišgydoma liga 
atsinaujina. Albina atsisako 
pirmininkės pareigų komitete 
su ramia širdimi, kad perlei
džia vadovavimą į šviesios as
menybės Birutės Jasai t ienės 
ir jos štabo rankas . Vyksta 
persiorganizavimas. Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas 
klesti, šakojasi į daugiavaikių 
šeimų, vienišų motinų ir stu
dentų paramą. Pražysta mūsų 
išeivija, be savo dešimtmečiais 
remiamų giminių, siunčia Ko
mitetui kiek išgali, prisimin
dami senųjų emigrantų posakį 
„Nagi reikia gelbėti 'krajų' "... 
Paskutinį kartą mačiau Al
biną, jau sergančią, atvažiavu
sią lankyti sūnaus Jono krikš
to tėvą, gulintį mirties patale. 
Mažai kalbėjome, sukandę 
dantis stengėmės neašaroti, 
nors jutome, kad tai paskuti

nis atsisveikinimas. Pasiliko 
prie ligonio, jos atvežtų, tulpių 
puokštė. Prieš savo mirtį, tele-
fonuodama, Albina nesiskun
dė savo liga, skausmais ir 
artėjančiu atsisveikinimu. Ai
manavo, kad neuteko laiko 
šioje žemėje savo globotiniams 
gelbėti. 

Atėjo 1998 metų ruduo. Pra
sidėjo mokslo metai mokyk
lose, gimnazijose, universite
tuose. Išaugo naujos kartos 
nuo 1940-ųjų metų. Anų dienų 
abiturientai j au baigia savo 
gyvenimo kelionę. Laiko dul
kės užpustys jų antkapius. 

Dr. Albinos pasišventimas 
pasėjo labdaros sėklą užjū
riuose. Tikėkime, kad ta sėkla 
ugdys derlių tėvynėje, sušelp
tųjų širdyse remiant savuo
sius ir prisimenant savo ge
radarę maldose. 

V.M.T. 

* Kaune at idarytas Nevy
riausybinių organizacijų 
paramos centras. Centro di
rektorius Ugnius Savickas 
sakė, jog centras aktyviai vei
kia jau dvejus metus, o apie 
savo veiklą jie prabilo tik da
bar, nes iki šiol labai trūko 
lėšų. Centre nevyriausybinės 
organizacijos gali gauti įvai
riausios informacijos, konsul
tuotis teisiniais, projektų ren
gimo, projekto vadybos, buhal
teriniais, veiklos organiza
vimo, organizacijos steigimo 
ir registravimo klausimais. 
„Nuoširdžiai linkiu, kad jūsų 
centro veikla sulauktų pelnyto 
pasitikėjimo ir dėkingumo, 
kad jūsų darbai pelnytai būtų 
minimu geru žodžiu", rašoma 
prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimo laiške. Kauno 
mieste ir regione veikia apie 
300 nevyriausybinių organiza
cijų-
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Kaip naujagimis, First Personai 
Bankas vis auga ir didėja. 

Kad jūsų santaupos taip pat augtų, 
mes siūlome jums įsigyti 
,New Born" sertifikatą. / / • 

AUKŠTAS NUOŠIMTIS - 5.75 % APY 
TRUMPAS TERMINAS - 9 mėnesiai 

Atvykę į mūsų įstaigą, 
turėsite progą laimėti 

dviem asmenims atostogas 
į Havajų salas 
arba $5,000! 

First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 

\ / . 

prct — Personai Bam 
/ \ 

Building Personai Banking Relationshif?s%M 

® 
® 
® 

LOBBY; 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Greens Shopping Cente: 

(708) 226-2727 

D R I V E U P : 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 
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MIRTIES METINĖS 

Tai nuo Tavęs čia taip 
šviesu, 

Nuo žodžio šitaip pasakyto, 
Nuo pagalvojimo balsu — 
Turbūt, ne dėl savęs esu... 

A. t A. 
Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ 

1921 m. balandžio 4 d. 
1998 m. lapkričio 7 d. 

Jau praėjo metai, kai iš mūsų tarpo Dievas pasišaukė 
mūsų brangią Mamą, Močiutę ir uol ią L ie tuvos 
našlaičių globėją. Jos meilė ir šviesus prisiminimas 
visada bus gyvas mūsų širdyse. 

Minint a. a. dr. Albinos atminimą ir mirties sukakų, 
šv. Mišios bus aukojamos P a l a i m i n t o j o Jurg io 
Matulaičio misijoje Lemont, EL, lapkričio 7 d. 9 vai. 
ryto ir kitose bažnyčiose Lietuvoje. 

Maloniai prašome gimines ir draugus prisiminti a. a. 
dr. Albiną savo maldose. 

Nuliūdę: dukterys Teresė, Marija i r s ū n u s 
Jonas su še imomis . 

A.tA. 
Dr. DOMININKUI GIEDRAIČIUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, maloniai mano jaunų 
laikų draugei, reiškiu gilią užiuojautą. 

Laima Platerienė 

A.tA. 
DANIELIUI MATULIONIUI 
užbaigus šios žemės kelionę, jo brolį R A I M U N D Ą ir 
visus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Angelė Venclovienė 

Aušra Guckel 

Jane Rastas 

Gailutė ir Tadas Palioniai 

A. t A. 
JONUI VALUKONIUI 

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
ALDONĄ, dukrą RAMUNĘ, žentą ROMĄ, vaikaičius 
VILIJĄ ir VYTAUTĄ ir visus artimuosius. Liūdime 
kartu su jumis. 

Los Angeles ateitininkai 

A.tA. 
DALIAI BANEVIČIENEI 

mirus, jos broliui KĘSTUČIUI JEČIU1, Pasaulio 
Lietuvių centro valdybos pirmininkui ir jo šeimai gilią 
užuojautą liūdesio valandoje reiškia 

Pasaulio Lietuvių centro taryba ir valdyba 

A. t A. 
Dr. NANCY MAŽEIKAITEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvui VYTAUTUI 
MAŽEIKAI su žmona D A N U T E , b r o l i a m s dr. 
BARČIUI ir KERNIUI su šeimomis 

Ale\as ir Vytautas Lauraičiai 

1 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

WFMT klas ik inė radijo 
stot is , laidas transliuojanti 
98.7 FM bangų ruože, į savo 
studiją įrašams pasikvietė Vil
niaus styginių kvartetą. Muzi
kantai 3menkiečių publikai 
koncertuos ir šį penktadienį, 
lapkričio 5 d.. 12 vai. St. Xa-
vier universitete. Na, o Čika
gos lietuviai puikųjį Lietuvos 
ansamblį taip pat išgirs šį 
penktadienį, lapkričio 5 d.. 
7:30 vai.v. Jaunimo centre ir 
sekmadienį, lapkričio 7 d.. 1 
vai.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. Kartu su kvar
tetu skambins Čikagoje gyve
nantys pianistai Sonata ir 
Šokas Zubovai. Bilietus dar 
galite įsigyti „Seklyčioje"' ir 
Lietuvių dailės muziejuje. 

Čikagos Lietuvių pensi
n i n k ų sąjungos gegužinė, tu
rėjusi vykti š. m. lapkričio 28 
d., atšaukiama dėl tą dieną 
vyksiančio „Draugo" koncerto. 

„L i tuan ikos" futbolo klu
b a s , minėdamas savo veiklos 
49-tąsias metines, šeštadienį, 
lapkričio 20 d., Pasaulio Lietu
vių centre ruošiamame poky-
kyje pagerbs ne vien savo pa
sižymėjus klubo narius ir žai
dėjus, bet ir lietuviško jauni
mo organizacijų veiklą re
miantį Lietuvių fondą. Visi 
klubo nariai ir futbolu besido
minti visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Informacijai tel. 
630-323-6302 arba 708-532-
7526. 

L e m o n t o . LB valdyba 
l a p k r i č i o 7 d. tuoj pat po šv. 
Mišių 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje rengia iškilmingus me
tinius pietus, kuriuos paruoš 
visiems gerai žinoma lemon-
tjškė Ą- Šoliūnienė. Bus graži 
t rumpa programa, veiks ba
ras . Pietų metu bus traukiami 
didžiosios loterijos bilietai. 

Kas naujo 
Draugo knygynėlyje 

Lie tuva susižavėję ameri
k i eč i a i T. Wilbur ir D. Bur-
gess išleido antrąją filmajuos-
tę apie Lietuvą - „Vilnius 
Impressions". „Žingsniuojan
ti" kamera „stebi" jaukųjį se
namiestį, folklorinius festiva
lius, suvenyrų slėptuves ir 
naktinį Vilniaus gyvenimą. 
Spalvingus vaizdus lydi dina
miška džiazo muzika. Šią 
amerikiečių sukurtą filma-
j uoste Lietuvos vyriausybė šį 
rugsėjį buvo oficialiai prista
čiusi didžiausiame turistinių 
filmų festivalyje Karlovy Va
ruose. Iš 400 demonstruotų 
juostų filmas pateko į pirmąjį 
keturiasdešimtuką. Naujosios 
fiimajuostes kaina - 10 dol.. 
su persiuntimu - 13.95 dol. 

Dauge l i s ž inome , k a d An
t a n a s Va ič iu la i t i s buvo vie
nas žymiausių lietuvių rašy
tojų, žavėjęs savo kalbos 
lyriškumu, siužetais, artimais 
lietuvio sielai. J is išleido daug 
knygų. įvairiais pavadinimais, 
bet, išleisdamas vienintelį 
poezijos rinkinį, jį pavadino 
„Ir atskrido volunge". Juk vo
lungė lietuviams yra ypatin
gas paukštis — ir savo gražia 
išvaizda, ir savo džiuginančiu 
balsu. Ne kitaip ir choras, pa
vadintas „Volunge"! O tą „Vo
lungę", „atskrendančią" net iš 
Toronto, galėsime (kartu su 
kitais, nemažiau šauniais cho
rais), išgirsti „Draugo" sukak
tuvinių metų užbaigimo kon
certe lapkričio 28 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p.. Mother 
McAuley mokyklos auditori
joje, 3737 W. 99th Str.. Oak 
Lawn. IL. Bilietai gaunami 
..Draugo" administracijoje ir 
„Seklyčioje". Atvykite pasi
klausyti! 

Ti lžės A k t o p a s k e l b i m o 
81-ji s u k a k t i s b u s iški lmin
gai m i n i m a sekmadienį, lap
kričio 7 d., 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje. Progra
mos iškilmingoje dalyje — da
lyvaujančių organizacijų vėlia
vų įnešimas, vadovaujant Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vėliavų tarnybai, himnai, vys
kupo Hanso Dumpio invokaci-
ja, mirusiųjų pagerbimas 
šventės apibūdinimas, Tilžės 
Akto skaitymas, teisininko Jo
no Dainausko paskaita ir me
ninėje dalyje dar nematytas 
jaunimo pasirodymas. Minė-ji-
mą ruošia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis, daly
vaujant šauliams, ramovė-
nams, Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugijai ir kt. Visuome
nė maloniai kviečiama atsi
lankyti. 

Prof . V y t a u t a s L a n d s b e r 
gis , Lietuvos Respublikos Sei
mo pirmininkas, šeštadienį, 
lapkričio rriėn. 6 d., dalyvaus 
..Dovana Lietuvai" konferenci
joje ir tars žodį. Taip pat kon
ferencijos dalyviams bus suda
ryta proga glaudžiau su 
pirmininku pabendrauti, 
vai" konferencija vyksta š.m. 
lapkričio mėn. 5-7 d. Key 
Bridge Marriott, Arlington, 
VA. Konferencijos rengėjai yra 
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba, Lietuvos ambasada ir 
JAV LB Vašingtono miesto 
apylinkė. 

P r i s i m i n k i m e p r e z i d e n t ą 
A n t a n ą S m e t o n ą ir jo svarbą 
lietuvių tautai, siekiant ne
priklausomybės ir pasirašant 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą 1918 m. vasario 16 d. 
Prezidento Antano Smetonos 
125 m. gimimo ir 55 m. mir
ties sukakčių minėjimas ren
giamas lapkričio 21 d. 12:30 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių cen
t re Lietuvių fondo salėje. Apie 
prezidentą Antaną Smetoną 
kalbės inž. Jonas Jurkūnas ir 
JDraugo" vyr. red. Danutė 
Bindokienė. Po to meninė pro
grama, pietūs. Pietus gamins 
Aldona Šoliūnienė. Stalus ir 
salę papuoš Dana Bazienė. 
Leidinio paruošimu ir išleidi
mu rūpinasi Viktoras Kučas. 
Vietas užsisakykite, skambin
dami Irenai Kazlauskienei tel. 
630-257-8346 arba Danai Ba-
zienei tel. 708-636-6021. Kvie
čiame visuomenę minėjime 
gausiai dalyvauti. 

P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o narių 
metinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centro klasėje, 
p i rmame aukšte. Prieš susi
rinkimą 10 val.r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už mirusius panevėžie
čius. Kviečiame dalyvauti 
naujai atvykusius panevėžie
čius. Pirmais susipažinimo j 
metais nereikės mokėti solida
rumo mokesčio. Atvykite! 

I Š t * 2VAIG2DUTĖ 
| lMflBk3/S« Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

Grybs, grybs baravyks, visų grybų pulkauninką! 

Redaguoja JPlačas. Medžiagą siifsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

pat mokomės istorijos ir geo
grafijos bei dainuojame ir šo
kame taut inius šokius. Būti 
tikru lietuviu neužtenka mo
kėti kalbėti ir skaityti lietu
viškai. Yra daug žmonių pa
saulyje, kurie vaikystėjcismo-
ko skaityti, rašyti ir kalbėti, 
bet kai užaugo, nutolo nuo lie
tuvybės. Jeigu j ie dar moka 
kalbėti lietuviškai, nemanau, 
kad juos reikėtų laikyti tikrais 
lietuviais. Jei nori būti tikru 
lietuviu, neužtenka lankyti tik 
lituanistinę mokyklą, bet turi 
dalyvauti lietuviškose organi
zacijose, skaityti lietuviškas 
knygas laisvalaikiais ir padėti 
lietuviams Lietuvoje. Toks ga
li sakyti, kad nesėdi kampe 
sugėdintas, bet atlieka tikro 
lietuvio pareigas. 

Živi lė Bielskutė, 
abiturientė, 

Čikagos lit. m-la 

ĮDOMŪS GREITKELIAI 
Kai aš važiuoju į lituanisti

nę mokyklą, k lausaus radijo. Į 
mokyklą nuvažiuoti trunka 
valandą laiko, per tą laiką aš 
galiu užbaigti nebaigtus namų 
darbus, bet niekada lietuvių 
kalbos pamokų. Kartais aš 
skaitau laikraščius arba žur
nalus. Mano jauniausias bro
lis Aleksas kar ta is verkia, nes 
jam nepatinka mokytis. Jei 
man nereikia baigti pamokų ir 
nenoriu skaityti, tai kartais tą 
valandą pramiegu. 

Kai važiuojam greitkeliais, 
man patinka žiūrėti pro langą 
į pastatus ir reklamas. Man 
keliai ir greitkeliai yra įdo
mūs. 

Darius Sutrinavičius, 
10 klasės mokinys 

ČikagOs lit. m-la 

GALVOSŪKIS N R 16 

Kiek „kvoterių" (25 centai) 
sudaro du dolerius? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR, 17 

Susimąstę „Žiburėlio", Montessori 
tas McCarthv. Kova* I'o!;k.r,tis. Al 

mokyklėlės, mokinukai Is kaires: Ma-
>ksa.- Je=ke 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S.Pulasta Rd., Chicago. IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 8 Jtedzie Avenue 
Chicago, TL 00629 
Tel. 773-778-8700 

Ton free 24 hr. 888-7784742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

Šettad 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

Anglų-lietuvių ka lbų žo
d y n a s ;„iri<:da išversti viduti
nio sunkumo angliškus teks
tus Žodyne, kurį sudarė V. 
Bnrawka>. - apie 30.000 žo
džių ,r posakių, jis išleistas 
1995 m. JAV. Žodyno kaina -
20 dol.. su persiuntimu -
23.95 dol. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-M4-0100. 

Tel. 630-287-0200, Lement, IL 

iiltAUOO H£XLAilA 

• A. a. Teodoro B l ins t ru -
bo atminimą pagerbdami. Vy
tas ir Aldona Vaitkai aukoja 
$25 Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojautą velionio arti
miesiems, o aukotojams dėko
j ame ' „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 
W e s t 71 S t . , C h i c a g o , I L 
60629. snota 

• Vyr. skautininkui a. a. 
Vytautui Skrinskai Kanadoje 
mirus, jo atminimą pagerbdami 
ponai J . Bobinai siunčia $160 
— vieno Lietuvos naš la ič io 
me t in į mokest į . R e i š k i a m e 
užuojau tą velionio a r t i m i e 
siems, o aukotojams dėkojame! 
„ L i e t u v o s Našlaičiu globa", 
2711 West 71SL, Chicago, IL 
60629. 

• Kalėdiniai s iuntiniai , pi
n i g a i , m a i s t o s i u n t i n i a i i 
Lietuvą per TRANSPAK'ą. 
Šiuo metu oru ir laivu siun
čiam kas savaite. Turime dau
giau pagalbininkų — aptarna
vimas greitas. Atvažiuosim į 
namus ir padėsime supakuoti . 
( Į s t a iga „Draugo" pa s t a t e . ) 
Tel. 773-838-1050. 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Sau kelią skyniau pro pilką
ją masę, sutikdamas demo
niškus (velniškus) gundymus 
ir politines kryžkeles, tačiau 
džiaugiuosi nepasimetęs, ne
paskendęs ir nesužvejotas, — 
politiškai laisvas ir demokra
tiniais principais galįs naudo
tis, kaip niekam politiškai ne
priklausąs, tik sąžinės balsą 
girdįs. 

Tau, jaunime, linkėčiau su
prasti mano patyrimus ir išei
ti į šviesius — ne idoliška (sta
bų), bet dieviška etika (moks
las apie moralę, dorovę) nus
kaidrintus — horizontus. Tuos 
šūkius, kuriuos šiandien skel
bi ir į savo vėliavas įrašęs esi, 
pasistenk greičiau įžiebti vi
suomenės Širdyse. Šiandien, 
kaip niekas anksčiau, žmogus 
pasigenda žmogaus... Gyveni
mo esmei suprasti — mažiau 
kalkuliacijos (apskaičiavimo), 
o daugiau kontempliacijos (ap
mąstymo) šiandien reikia!.. 

Mano tautinių aspiracijų 
'siekimo) atšvaistąs — Tumas 
Vaižgantas. 

Alfonsas J u r s k i s 
Pedagogas, docentas, 

inžinierius. 

Jei tikėjimas nebus primes
tas, tuomet nebus tikinčiųjų, 
kurie tik formaliai tiki, bet 
savo tikėjimo nemyli. Tuomet 
išnyks statistikiniai žmonės, 
statistikiniai krikščionys. Ne
gyvus idealus tik laikinai pri
simena ir gerbia, bet niekas 
už juos nemiršta. 

Dr. D o m a s J a s a i t i s 

KAUNAS 

Amžių būvyje daug pada
vimų bei legendų sukurta apie 
Kauną, jo pilis, jų požemius ir 
apylinkes (...) Pagal T. Narbu
to užrašytą legendą Kaunis 
buvęs senosios lietuvių tiky
bos dievaitis. Jo statula sto
vėjusi ties dabartiniu Kauno 
senamiesčiu, šiaurinėje Ne
muno pakrantėje. Ji buvusi 
milžiniška. Dievaitis rankose 
laikęs lanką su strėlėmis. Sie
lininkai jį laikė savo globėju. 
Jo garbei buvo deginama 14 
medžių šaknų ir 14 ūgių. 
Plukdydami sielius upėmis, 
lietuviai turėdavę su savimi jo 
mažą statulėlę ir, ištikus aud
rai, Nemuno krante degindavę 
jam auką, aukodami ūgius, 
šaknis, porą avinų. Jeigu to 
neužtekdavę, Nemunas nenu-
rimdayęs, aukodavę kraujo 
aukas, prašydami,kad nustotų 
dargana, priešingas vėjas. 

15-16 amžiuje pasklidęs 
J^ietuvos ir Žemaičių Di
džiosios Kunigaikštystės met
raštis" Lietuvos kunigaikščių 

Piešė dail. J . Paukštienė 
kilmę bando vesti iš romėnų. 
Nepakęsdamas imperatoriaus 
Nerono žiauraus būdo, nuo jo 
pasišalinęs vienas Romos ku
nigaikštis, vardu Palemonas 
ir su savo bajorais, jų šeimų 
nariais ir didele kar iuomene 
išplaukę laivais jūromis sau
lėlydžio kryptimi, ieškodami 
vietos įsikurti. J ie pasiekę Ne
muną ir plaukę juo aukštyn. 
Palemonas turėjęs tr is sūnus . 
Vidurinysis sūnus K ū n a s 
(Kūnas) įkūręs pilį, pavadin
damas ją savo vardu. (KLM II 
p. 228). 

V Ė L Ė S 

Kapuos*Thiūru ir šalta, — 
Tad atneški žvakę baltą, 
Gelsvą chrizantemos gėlę, 
Nes šią naktį vaikšto vėlės... 

Vaikšto, šnekasi ir prašo 
Pasimelsti prie jų kapo... 
Bet neverkti, — tik pabūti , 
Parymoti nors truputį 
Ir... uždegti žvakę baltą, 
Kad vėlėms nebūtų šalta.. . 

Mokytoja 
Gražina Raga lev i č i enė 

VAIDENASI, KAM 
PAGLEMŽĖ TURTĄ 

Nastė Simaškaitė, gyvenusi 
Ramygaloje, mirė prieš kokius 
15 metų. Buvo apie 60 metų 
amžiaus. Uliesė Kraujalytė 
(gyv. Dubaruose) suėmė jos 
tur tus , kaip sesers duktė. Vis
kas buvo gerai, ale viename 
bliūde gremžia kas . Lyg žiur
kė kokia ar kas , griaužia, 
brazda ir brazda. Apžiūri — 
nieko nėra: nei katės, nei kito 
ko, o atsigulk, užsimerk — vėl 
tame puode brazda, net baisu. 
Kai Uliesė biedniem (netur
tingiems), davė Mišių aukai , 
tai nustojo tame bliūde vaidin-
tis. Ir dabar ji tą bliūdą (ar 
puodą) tebeturi. (Pasakojo 
Marė Janionienė, 50 m. am
žiaus, Dubarų kaimo, Ramy
galos valsčiaus. Užrašė K. Ja -
nionis, 1937.111.12. 

I i dr. J o n o Bal io 
tautosakos archyvo 

Gyvenimas yra ne kas kita, 
kaip bėgimas į mirtį, — bėgi
mas, kurio metu niekas negali 
nei akimirkai sustoti a r savo 
žingsnius sulėtinti. 

Šv. A u g u s t i n a s 
De civitate Dei 13, 10 

KAS YRA GERAS 
LIETUVIS 

Aš galvoju, ar galiu boti ge
ra lietuvaite tuo būdu, kaip 
dabar darau: einu šeštadie
niais į lituanistinę mokyklą 
nuo devintos iki pirmos valan
dos, kurioje išmokstame skai
tyti ir rašyti lietuviškai. Taip 
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(Brėžinėliai) Sumaišytas 
ant rame kvadrate raides su
dėliokite taip, kad gautumėte 
daiktavardį, ir įrašykite į pir
mąjį kvadratą. Sudarė VIII 
klasės mokinės Justina ir 
Kristina Zabielaitės iš Rokiš
kio. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 18 

Išspręskite šį uždavinį: 
Tarp dviejų vaikų buvo 85 

metrai atstumo. Vaikai ėjo 
priešais vienas antrą; vienas 
ėjo kas minutę po 9 metrus, 
ant ras po 8 metrus. Po kiek 
minučių vaikai susitiks? (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 19 

Perrašykite sakinius ir pa
žymėtuose žodžiuose įrašykite 
praleistas raides: Spalio mė-
n—sio pradžioje, po pirmųjų 
šalnų, beveik kasmet atš—la 
orai. Šis met— laikas vadina
mas Lietuvoje bobų vasara, o 
Amerikoje — indėnų vasara. 
Tada pav—juje plaukia lau
mių plaukai. Juos suverpė 
vori—kai. Puš—nuose pasiro
do r—deniniai grybai, kurie 
nebijo šarmotų r—tmečių. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 20 

A. Lietuvos balionų varžy
bose, koks rekordinis aukštis 
buvo pasiektas? B . Kurio am
žiaus yra Lietuvos seniausias 
aktyvus parašiutininkas? C. 
Kuri Lietuvos plaukikė net 
tris kar tus pagerino pasaulio 
rekordą? D. Kiek šiandieną 
Lietuvos miškuose yra stumb
rų, briedžių, šernų, vilkų, -la
pių, kiškių? E. Išvardinkite 
apie 15 atsitikimų, kuo šuo 
yra naudingas žmogui. Už vi
sus teisingai išspręstus užda
vinius skiriama 10 taškų, o už 
dalinį sprendimą — 5 taikai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E . Gerulis. 

BITES IR TRANAI, 
VAPSVOS TEISIAMI 

Korius sukrovė bitės ąžuole 
aukštai , juos tinginiai tranai 
suskato savintis. Byla teisman 
pateko — teisė juos vapsva. 
Puikiausiai pažindama abi 
puses, pasiūlė j iems atlikti 
tokį bandymą: „Panašūs jūsų 
kūnai — ta pati spalva, — to
dėl nenuostabu, kad kilo abe
jonių man. Kad kartais nesu
klysčiau, jus teisdama, korius 
paimkite ir pripildykite me
daus, kad aš iš kvapo ar iš ko
rio išvaizdos nuspręsti galė
čiau, ar tranų, a r bičių jie". 
Tranai nepritarė, o bitės vaps
vą parėmė. Tada vapsva pas
kelbė tokį nuosprendį: „Dabar 
man aišku, kas darbavosi, o 
kas — ne. Tegu už triūsą šis 
medus bitėms teks!" Jei viskas 
būtų taip, nereikėtų pasakoti: 
t ranai mat nepakluso šitam 
nuosprendžiui. 

Fedras 

BITĖS 
(Lietuvių tautosaka 

Bitės „pagadlyvuose" (sau
suose) metuose lizdus krauna 
pelkėse. (Skaudvilė). 

Jei bitės gūžtas daro viršuje, 
bus šlapias ruduo. (Panevė
žys) 

Jei bitės įgelta vieta žmogui 
neištinsta, sakoma, kad tas 
žmogus nesveikas. (Šeduva). 

Jei bitė įgelia, patrink jos 
įgeltą vietą druska, — netins. 
'Gudžiūnai) 

Gerklei užtinus ir praryti 
nebegalint, duok sudžiovintos 
ir sugrūstos bitės su vande
niu. 

Jei bičiuliai tarp savęs susi
pyksta, tai bitės miršta. (Ši
monys) 

Jei bitės koriuose dirba 
liežuvėlius, tai bičiuliai vienas 
antrą apkalba. (Šimonys') 

Jei kas lyjant sėdi ant 
slenksčio, tam bitės seksis. 
(Vadokliai) 




