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Lietuvos v y s k u p a i rodo kel ią 
\ Sus i ta ik in imo šventę 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
I (Elta) — „Tikrą ir tvirtą bro

lybės pamatą, saugantį nuo 
susiskaldymų ir priešiškumų, 
žmonija ras tik pripažinusi 
vieną Tėvą, visų žmonių 
Kūrėją ir Globėją — Amžinąjį 
Dievą", teigia Lietuvos vysku
pai. 

„Grįžkime pas Tėvą!" — taip 
pavadintą Lietuvos vyskupų 
laišką dėl Susitaikinimo šven
tės, priartėjus Didžiajam Ju
biliejui, Eltai perdavė Lietu
vos vyskupų konferencijos 
sekretoriatas. 

Pagal Dievo ir Bažnyčios 
mintį, rašoma laiške, Jubilie
jaus metai turi būti mums su
sivienijusios Dievo vaikų šei
mos džiaugsmo metai. Jau 
pats lotyniškas žodis iubilare 
reiškia džiūgauti. 

Primindamas pasauliui kil
nią-jubiliejaus metų nuostatą, 
Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II ragina turtingąsias pa
saulio tautas dovanoti netur
tingųjų kraštų skolas. Pa
našiai ir Lietuvos vyskupai 
kreipiasi į mūsų krašto 
įstatymų leidžiamąją ir vyk
domąją valdžią, kitus finansi
nio-ekonominio gyvenimo va
dovus, kviesdami, teisingumo 
vardan, atsižvelgti į vargin
guosius, suteikti jiems vilties 
pasiekti žmogaus orumą ati
tinkantį gyvenimo lygį. Krikš
čioniškas dėmesys ir meilė, 
parodyti silpniausiems žmo-

laiške, pasitarnaus mūsų 
krašto gerovei ir taikai. 

Visus tikinčiuosius, visus 
geros valios žmones Didžiojo 
Jubiliejaus proga Lietuvos 
vyskupai kviečia atnaujinti 
ryžtą atlyginti ir atitaisyti ne 
vien medžiagines, bet taip pat 
ir dvasines bei moralines 
skriaudas bei skolas, kurias 
esame padarę vieni kitiems, 
savo šeimoms, savo artimie
siems. Tada drąsiau galėsime 
prašyti: „Tėve, kuris esi dan
guje, atleisk man mano kaltes 
— skolas, kaip aš atleidžiu 
savo kaltininkams — skoli
ninkams!". 

Mielųjų pašaukimo brolių 
kunigų Lietuvos vyskupai 
prašo Jubiliejaus metais rody
ti ypatingą atlaidumą vi
siems, grįžtantiems pas gai
lestingąjį Tėvą, idant galėtų 
labiau suvienyti savo ben
druomenę, savo aplinkos žmo
nes. 

Visa tikinčiųjų bendrija 
melsis per šį Adventą, kad 
kuo daugiau žmonių su vilti
mi grįžtų pas gailestingąjį 
Tėvą ir mūsų Globėją Jėzų, 
kad nuoširdžiai ir laimingai 
sugrįžtų, kad visuomenės gy
venimą užlietų giedrumo, ra
mybės ir sielos džiaugsmo 
srovė, trykštanti iš Dievo, ku
ris yra Meilė, baigia savo 
laišką Lietuvos vyskupai, 
sveikindami visus, laiminda
mi ir linkėdami palaimingų 

nėms, pabrėžiama Vyskupų jubiliejaus metų. 

įprastinės ginkluotės sutartis 
neišsprendžia pasaulio 

problemų 
Vilnius, lapkričio 22 d. Latvija ir Estija tebebūtų So-

ir. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia, 
kad praėjusią savaitę pasi
rašyta Įprastinės ginkluotės 
Europoje sutartis (Conven-
tional Forces Europe, CFE) 
yra „problemiškas ir uto
piškas dokumentas". 

Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) vadovai praėjusią sa
vaitę Istambule pasirašė at
naujintą CFE sutartį, kuria iš 
naujo nustatyti apribojimai 
ginkluotosioms pajėgoms ir 
sunkiajai ginkluotei Europoje. 

Ši sutartis buvo pasirašyta 
paskutinėmis „šaltojo karo" 
dienomis 1990 metais. 

Pasak V. Landsbergio, prieš 
dešimtmetį atkūrusioms ne
priklausomybę valstybėms 
prie sutarties nebuvo leista 
prisijungti. „Ir iki šiol nėra 
leidžiama, tartum Lietuva, 

vietų Sąjungos erdvėje?, teigė 
V. Landsbergis. 

Pasak jo, naujojoje sutarties 
redakcijoje numatyta, kad 
prie CFE galės prisijungti ir 
kitos Europos valstybės, ta
čiau tik tada, kai šią sutartį 
patvirtins jos signatarės. 

Anot V. Landsbergio, JAV 
prezidentas BiH Clinton įspė
jo, kad JAV Kongresas ne
tvirtins sutarties, jeigu jos 
nuostatų nesilaikys Rusija. 

„O Rusija nesilaiko ir dabar. 
Taigi, ši naujoji CFE yra pro
blemiškas, šiek tiek utopiškas 
dokumentas", samprotavo V. 
Landsbergis. Šiuo metu ga
lingą sunkiosios ginkluotės 
grupuotę Čečėnijoje sukaupu
si Rusija jau pažeidžia sutar
ties nuostatas dėl ginkluotųjų 
pajėgų išdėstymo pasienio re
gionuose, teigė V. Landsber
gis. 

„LUKoiF tikisi susitarti su 
„Mažeikiu nafta" 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Rusijos naftos susi
vienijimo „LUKoil" atstovas 
tikisi, kad su „Williams" val
doma bendrove „Mažeikių 
nafta" pavyks susitarti dėl 
naftos perdirbimo ir pardavi
mo. 

„Jau prasidėjo konkretūs 
pokalbiai — 'Mažeikių nafta' 
pateikė siūlomas naftos žalia
vos, perdirbimo bei naftos pro
duktų kainas. Aišku, kiekvie
nas nori geresnių sąlygų", sa
kė „LUKoir, Lietuvoje turin
čio degalinių tinklą ir perkan
čio produktus iš Mažeikių ga
myklos, atstovas Ivan Palei-
čik. 

Pirmadienį jis tęsė praėjusią 

savaitę pradėtas derybas su 
„Mažeikių naftos" generaliniu 
direktoriumi Steve Hunkus. 

„Mes norime, kad naftos 
produktai, jos perdirbimas bū
tų kuo pigesnis. „Mažeikių 
nafta" nori naftą gauti kuo pi
giau. Vyksta normalus derybų 
procesas", aiškino I. Paleičik. 
Anot jo, praeis dar ne viena 
diena, kol bus susitarta. I. Pa
leičik pakartojo, kad šį mėnesį 
„LUKoil" neturi parduoti naf
tos, o gruodį Rusijos susivieni
jimas „darys viską, kad kitų 
Rusijos bendrovių nafta tekė
tų į Mažeikius*. 

I. Paleičik žodžiais, praėjusį 
savaitgalį Mažeikiams jau pa
tiekta 35,000 tonų naftos. 

Istambule Čečėnija atiduota 
sunaikinimui 

Nuotr.: (Ii kairės) Lietuvos krašto apsaugos ministras Česlovas Slankevičiua, Italijos ambasadorius Lietuvoje 
Mario Fugazzola ir Lietuvos prezidentas, vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Valdas Adamkus apeina kari
nių pratybų „Baltico '99" rikiuote. <Eiu> 

Prasidėjo bendros lietuvių-italų 
karinės pratybos 

Pabradė, lapkričio 22 d. 
(Elta) — Bendrose Italijos ir 
Lietuvos karinėse pratybose 
.Baltico '99" apsilankęs prezi
dentas Valdas Adamkus pa
brėžė, kad jos atverčia naują 
puslapį abiejų valstybių gin
kluotųjų pajėgų bendradarbia
vime. „Šie mokymai žymi 
sėkmingą mūsų salių partne
rystę įgyvendinant bendrus 
projektus, svarbius stabilumo 
ir pasitikėjimo Europoje plė
trai", sakė prezidentas, kreip-
damais į dviejų valstybių ka
rius. 

Kariuomenės centriniame 
poligone Pabradėje pirma
dienį prasidėjo svarbiausias 
Italijos ir Lietuvos pratybų 
etapas, per kurį bus prak
tiškai mokomasi, kaip elgtis 
taikos palaikymo operacijose. 
Tai — pirmos pratybos, kai į 

Lietuvą atvyksta bataliono 
dydžio karinis dalinys iš 
NATO valstybės. 

Nuo lapkričio pradžios iki 
gruodžio 10 dienos vykstan
čiose pratybose „Baltico *99" 
dalyvauja Italijos Alpių šaulių 
brigados „Julia" batalionas, 
drauge su kuriuo savo įgū
džius tobulina „Geležinio vil
ko" motorizuotosios pėstinin
kų brigados kuopa. Krašto ap
saugos ministerija tvirtina, 
kad italų karių yra per 800, o 
lietuvių — 30. 

Per oficialią ceremoniją poli
gone prezidentas priminė, 
kad Lietuva rengiasi narystei 
NATO, pertvarkydama savo 
kariuomenę, siekdama priar
tinti ją prie sąjungos reikala
vimų. Be to, Lietuva yra pa
teikusi pasirengimo narystei 
NATO programą. 

Lietuvos kariuomenė gavo 
amerikietiškų automatų 

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos mi
nisterijoje pristatyti Jungtinių 
Amerikos Valstijų dovanoti 
amerikietiški automatiniai 
ginklai „M-14". 

Penktadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje Lietu
vos kariuomenės vadas briga
dos generolas Jonas Kronkai-
tis sakė, kad 40,000 šautuvų 
ir jiems skirti šoviniai Klaipė
dos jūrų uostą pasiekė praėju
sią savaitę. Iš ten ginklų siun
ta buvo nugabenta į Ginklų 
sandėlį Radviliškio rajone. 

„Tai labai vertinga dova
na", pabrėžė J. Kronkaitis. Jo 
teigimu, Lietuva už tokį kiekį 
ginklų turėtų sumokėti apie 
100 mln. litų. 

Po šautuvų patikrinimo jie 
bus išdalinti įvairioms moky
mo įstaigoms — Puskarinin
kių mokyklai, Lietuvos karo 
akadenujai, Mokymų centrui. 
Po to, kai su nauju ginklu su
sipažins kariai ir instrukto
riai, jis bus perduotas savano
riams, kariuomenės rezervui 
ir pagal poreikį reguliarioms 
pajėgoms. 

Pristatydamas „M-14", ka
riuomenės vadas sakė, kad su 
optiniu taikikliu jis gali boti 
naudojamas kaip snaiperio 
ginklas. „M-14" užtaisomas 
NATO reikalavimus atitin

kančiu 7.52 milimetro kalibro 
šoviniu. Šautuvo taiklaus šū
vio nuotolis yra 450 metrų, o 
su optiniu taikikliu — dau
giau nei 1 kilometras. 

,,M-14" buvo pradėtas ga
minti 1959-1960 metais. Pas
kutinį kartą JAV kariai jį 
naudojo 1991 m. Persuos įlan
kos kare Kuwaite. 

Pasak J. Kronkaičio, dabar 
šį šautuvą turi Taivanas, Ki-
nįja, Korėja. 

Dabar Lietuvos kariuomenė 

„Tačiau esu įsitikinęs, kad 
jokios programos ir planai 
taip nepriartina mūsų prie 
transatlantinės sąjungos, kaip 
tiesioginis Lietuvos karių da
lyvavimas bendruose su NA
TO šalimis mokymuose", kal
bėjo prezidentas V. Adamkus, 
kuris yra ir vyriausiasis gin
kluotųjų pajėgų vadas. 

Surengti šias pratybas pa
siūlė italai, susidomėję Lietu
vos pateikta informacija apie 
turimus karinius objektu* — 
poligonus, kuriuos galima pa
naudoti tarptautinėms ka
rinėms pratyboms. Beje, Itali
ja apmoka ne tik savo, bet ir 
Lietuvos karių išlaidas per 
šias pratybas. 

Drauge su prezidentu Pa
bradės poligone lankėsi krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius, kariuomenės 
vadas brigados generolas Jo
nas Kronkaitis. Jie išklausė 
informaciją apie pratybas, ap
silankė vadavietėje, pabendra
vo su kariais, apžiūrėjo kari
nę techniką. 

daugiausia ginkluota rusiš
kais automatais „Kalašnikov". 
Palygindamas šiuos du gink
lus, kariuomenės vadas sakė, 
kad bene vienintelis „M-14" 
trūkumas yra svoris, nes jis 
sveria 20 kilogramų. „ 'M-14' 
yra labai atsparus, gerokai 
taiklesnis už 'Kalašnikov', turi 
geresnį smūgį", teigė J. Kron
kaitis. 

Estija JAV dovanotus 
40,500 automatų „M-14" gavo 
praėjusį sekmadienį. Šių auto
matų turi ir Latvijos kariuo
menė. 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Vakaru valstybių 
vadovams neužtarus. Čečėnija 
buvo palikta Rusijai sunaikin
ti, pareiškė Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis komentavo pra
ėjusią savaitę Istambule vy
kusį Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) viršūnių susitikimą. 

V. Landsbergis kritikavo šio 
susitikimo baigiamąją dekla
raciją, sakydamas, jog ji „yra 
pražūtinga vienai Kaukazo 
tautai ir žalinga Rusijos de
mokratijai". 

ESBO viršūnių susitikimo 
dokumente karui Čečėnijoje 
skirta tik viena pastraipa, ku
rioje nėra šio konflikto pa
smerkimo. „Tame dokumente 
nesmerkiama karas ir žiau
rumas, neraginama eiti tiktai 
derybų su teisėtai išrinkta 
Čečėnijos valdžia keliu", sakė 
V. Landsbergis. Jis pabrėžė. 
kad teisėtai išrinktas prezi
dentas Aslan Maschadov „siū
lė ir siūlo derybas, tačiau vyk
sta karas, pareiškiant, kad 
jokių derybų nebus". 

V. Landsbergis teigė matąs 
analogijų su 1990 metų situa
cija, kai SSRS prezidentas Mi-
chail Gorbačiov teigė nesilei-
siąs į derybas su nepriklau
somybės siekusia Lietuva. 

„Istambule nebuvo preziden
to Reagano, kuris būtų galėjęs 
kreiptis į Borisą Jelciną: pone 
prezidente, sustabdykite šį 
karą", sake V. Landsbergis. 
Jis turėjo galvoje prieš de
šimtmetį JAV prezidento Ro-
nald Reagan išsakytą ragi
nimą nuversti Berlyno sieną. 

„Mano įspūdis, kad Čečėnija 
atiduota sunaikinti. Vakarų 
vadovai nepasakė nieko konk
rečiau ir greižčiau". sakė V. 
Landsbergis. Jo žodžiais, „gali 
pasirodyti, kad toks neatsa
kingas, sutarčių nesilaikantis 
(Rusijos) elgesys, tartum ap
robuotas Istambule, gal net iš 
esmės paskatinimas tęsti ko
lonijinį karą, kaip 19-ame 
šimtmetyje". 

„Mūsų prezidentas pasirodė 
įžvalgesnis už kai kuriuos 
Vakarų lyderius", sakė V. 
Landsbergis. Anot jo, „teigia
ma tai, kad jis (V. Adamkus) 
neaprobavo šio kolonijinio 
karo. kaip kovos prieš tarp
tautinį terorizmą". 

Lietuvos prezidento vizitas 
Maskvoje — svarbus impulsas 

bendradarbiavimui 

Nuotr.: Lietuvos kariuomenės vad 
dovanotu ginklu ..M-14" 

as Jonas Kronkaitis su amerikiečiu 
Klt . i 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(Elta) — Dvišalei komisijai 
vadovaujantis Rusijos parei
gūnas tvirtina, kad toliau ta
riamasi dėl galimybių sudary
ti dvišalį susitarimą, kuriuo 
būtų užtikrintas ilgalaikis 
naftos ir dujų tiekimas Lietu
vai. 

„Tai — techninis klausi
mas, kurį dar turi apsvarstyti 
energetikos specialistai, bet 
nereiškia, kad mes kaip nors 
atidėliojame šj reikalą", teigė 
Rusijos transporto ministras 
Sergej Frank. 

Jis pirmadienį Vilniuje bu
vo susitikęs su Lietuvos už
sienio reikalų ministru Algir
du Saudargu. Abu jie vado
vauja dvišalei Lietuvos ir Ru
sijos vyriausybių komisijai. 

Šis susitikimas surengtas 
artėjant prezidento Valdo 
Adamkaus vizitui Rusijoje, 
kur Lietuvos vadovas lankysis 
gruodžio 3-5 dienomis. Per vi
zitą planuojama* pasirašyti tik 
vieną sutartį — dė! laisvės at
ėmimu nuteistų asmenų per
davimo. Lietuva yra pateikusi 
Rusijai sutarties projektą ir 
laukia atsakymo. 

Bet. ministro A. Saudargo 
žodžiais, ne sutartys šiuo at
veju-* svarbiausios. „Vizitas 
bus svarbus impulsas mūsų 
ateities darbui", pažymėjo Lie
tuvos diplomatijos vadovas. 

Pirmadienį vykusiame su
sitikime, pasak ministro S. 
Frank, sutarta visas aštuonias 
komisijos darbo grupes įpa
reigoti parengti pasiūlymus 
dėl vidutinės trukmės ir ilga
laikių tolesnio dvišalio bend
radarbiavimo planų, kurie ap
imtų daugelį sričių. Susitiki
me kalbėta apie tai, kaip įgy
vendinami dvišaliai dokumen-
tai, kurie buvo sudaryti šių 
metų birželį Rusijoje lankan
tis tuometiniam ministrui pir
mininkui Rolandui Paksui. 
Abiejų valstybių premjerai ta
da pasirašė pluoštą svarbių 
susitarimų, tarp kurių — ir 
susitarimą dėl bendradarbia

vimo tarp Lietuvos regionų ir 
Rusijos Karaliaučiaus srities. 

Komisijos darbo grupės 
įpareigotos sparčiau baigti de
rinti susitarimo projektą, ku
riame bus aptariamos amba
sadų įsikūrimo sąlygos, šis 
dokumentas susijęs su tuo, 
kad turi būti apibrėžta valsty
bių nuosavybės teisė į Rusijos 
ambasadą Vilniuje ir Lietuvos 
ambasadą Maskvoje. Suderi
nus šį susitarimą, prasidėtų 
derybos dėl Lietuvos amba
sadų pastatų Romoje ir Pary
žiuje. 

* Kaip dešiniųjų tel
kimąsi esant didelei krizei 
valdančiojoje koalicijoje, pir
miausia konservatorių partijo
je, Seimo LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas Juršėnas ver
tina buvusio premjero Rolan
do Pakso ir Liberalų sąjungos 
sąjungą. „Tai yra dešinieji, o 
jeigu norite, turtingieji arba 
naujalietuvių sambūris, kuris 
gali būti savotiškas išsigelbė
jimo ratas konservatoriams", 
svarstė Č. Juršėnas pirma
dienį spaudos konferencijoje. 
Jo nuomone, tai galėtų būti 
vienas iš vertinimo variantų, 
žiūrint iš kairiųjų jėgų taško. 
Kalbėdamas apie besikurian
čios politinės jėgos perspekty
vas, Č. Juršėnas išreiškė įsiti
kinimą, kad ne kairiųjų bal
sus surinks šis naujasis sam
būris. Jo manymu, išsibars-
čiusiuosius konservatorių bal
sus surinks naujoji Seimo na
rių Laimos Andrikienės ir Vid
manto Žiemelio partija, o iš ki
tos puses — Rolando Pakso ir 
Liberalu s.yunga. ,BNSl 

KALENDORIUS 

Lapkričio 23 d.: Adelė, Doviltas, 
Klemensas. Kolumbanas. lakstutė, 
Liubarte. Lietuvos kariuomenes die
na 

Lapkričio 24 d.: Šv. Andrius, 
Dung Lac ir draugai; Gerardas. Kri-
zogonas. Mantvmas, Rumbaudas. Žy
barte 
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DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 23 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

LIETUVĖMS UŽTEKS DRAUGAUTI SU 
ŠIRDIES GILTINE 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Neleiskime dūmais širdies 
sveikatos. Vienas ir pats svar
biausias širdžiai pavojus yra 
rūkymas. Pirminė ir antrine 
širdies apsauga esti galima 
nerūkant bei paliovus rūkyti. 
Moteris, kuri kasdien rūko 
daugiau negu vieną pakelį ci
garečių, priartina širdies ata
ką keturis kartus dažniau 
negu nerūkančioji. Tas susek
ta 1995 metais. Net surūkanti 
kasdien po 1 ar dvi cigaretes. 
padvigubina savo širdžiai 
skleroze susirgimo pavojų, pa
lyginant su nerūkančia. Tas 
susekta 1996 metais. 

Daug moterų nustemba, su
žinojusios, kad ir JLow yield" 
cigaretės, kurios skelbiamos 
turinčiomis mažai dervos, ma
žai nikotino ir mažai anglies 
viendeginio, ne sumaž ina pa
vojaus sulaukti širdies ligos. 
Tai susekė Kuhn ir Rackley 
1993 metais. Šio mėnesio 
mediciniška spauda skelbia, 
kad ir cigarų rūkymas didina 
pavojų anksti mirti nuo šir
dies arterijų ligos, nors anks
čiau buvo manyta, kad tik ci
garetės tokį pavojų sukelia. 

Rūkymas pakeičia moteriš
ko hormono estrogeno medžia
gos apykaitą pas dar turinčias 
ir jau netekusias regulų mote
ris ir mažina pas jas to hormo
no kiekį. Dar to negana: rū
kančioms anksčiau pasibaigia 
regulos ir tokioms greičiau 
minkštėja kaulai, o su tuo di
dėja galimybė jiems sulūžti 
nelaužomiems, palyginant su 
nerūkorėmis. 

Be to, rūkorės turi dar ir 
daugiau pavojų, nes rūkymas 
prisijungia prie jų ir tuomi 
dar daugiau graso širdžiai. 
Tas susekta 1993 metais. 

O čia gera naujiena, išmetu
sioms cigaretę iš lūpų. Nusto
jusioms rūkyti, širdžiai susirg
ti pavojus sumažėja po 3-5 
metų, nepaisant moters am
žiaus, kada metė rūkyti, ne
paisant kiek metų rūkė ir kiek 
cigarečių surūkydavo, tada 
toks pavojus susirgti širdimi 
prilygsta niekada nerūkusiai 
esamam pavojui. Tas susekta 
1995 metais. 

Todėl pacienčių apšvietimas, 
taip pat ir vyrų, apie rūkymo 
žalą ir padėjimas joms ir jiems 
mesti rūkius per savu elgesio 
sutvarkymą, yra jų širdžių 
sveikatai teigiamas elgesys. 

N e r ū k y m a s y ra 
ge r i aus i a s š i rd ies 

apsaugo j imas 

Tabako dūmai turi daugiau 
negu 4,000 sveikatai kenkian
čių dalių, kurių 200 yra žino
mi nuodai. Nėra jokios abe
jonės, kad rūkymas naikina 
sveikatą. Tik nedaug yra kitų 
vartotojui skirtų medžiagų, 
kurios nužudytų tiek žmonių, 
kaip tabako rūkymas, o visgi 
nenormalieji ir tokios mote
riškės save žudo ir savo pa
vyzdžiu kitus traukia taip elg
tis. Amerikoje rūkymas nužu
do daugiau žmonių, negu jų 
žūsta auto nelaimėse. Pasau
linė sveikatos organizacija ap
skaičiuoja, kad pasaulyje rū
kymas numarina po tris mili
jonus žmonių kasmet. 

Dar to negana. Rūkymas di
dina pavojų susirgti vėžio ir 
širdies ligomis. 0 taip sirgti 
tai tas pats, kas žolelė virsti. 
Rūkoriai, ypač rūkorės, serga 
dažniau slogomis, skrandžio 
žaizdomis, chronišku bronchi
tu ir padidint': kraujospū
džiu, negu nerūkančios. Rūky
mas taip pat sumažina uosle, 
ir skoni. 

Aišku, kad nerūkymas yra 
pati svarbiausia apsaugos 
priemonė nuo įvairiopo, daž
nai mirtino, sveikatos suža
lojimo. Svarbiausia, kad ta ap
saugos priemonė yra mūsų pa
čių rankose. Todėl naudoki
mės ja ne tik mes visos ir visi, 
bet ir savo vaikams bei anū
kams suteikime tokią apsaugą 
savo normaliu gyvenimu — 
tik pavyzdys yra vaikui kelro
dis, o ne kokie pamokslai apie 
nerūkymo naudą. Jei vaikas 
tėvų pavyzdžiu nenusiteiks 
nerūkyti, jis rūkys ir savo jau
nas laimingas dienas niekais 
pavers. Cia ir prieiname gyve
nime nelaimę: rūkantys tėvai 
žaloja savo vaikus, nes nenor
malūs tėvai augina tik nenor
malius vaikus, kas yra mūsų 
nelaime, todėl ir jos išvenkime 
visose srityse, o taip pat ir 
rūkyme susitvarkant. J u k Lie
tuva yra išmintingiausių žmo
nių tėvynė — taigi būkime vi
sos ir visi verti tos garbės. 

N e ž u d y k š i r d i e s 
p a d i d i n t u k r a u j o s p ū d ž i u 

Padidintas kraujospūdis yra 
antras stiprus prišaukėjas šir
dies ligos pas moteris ir. aiš
ku, pas vyrus. Daug tyrimų 
jau atlikta su moterimis ir vy
rais, o jie nurodo, kad sunor-
muotas kraujospūdis iki 130/ 
80 žymiai sumažina paraly
žiumi ir širdies ligomis susir
gimus. Tas patvirtina 1996 
metais. Atlikti tyrimai nuro
do, kad, turint dar ir kitus šir
džiai pavojus, greičiau paken
kiama kitiems kūno orga
nams, kaip smegenims ir inks
tams. 

Vien sistolinis kraujospū
džio padidėjimas nurodo apie 
arterijų elastiškumo sumen
kimą, kas pasitaiko pas be
veik trečdalį, 65 metų sulau
kusių, moterų. 

Pirmiausia ne už vaistų, bet 
gyvenimo išlyginimo pataria
ma griebtis per 6 ar 12 mė
nesių laikotarpį. Taigi per tą 
laiką reikia sunormalinti svo
rį, pradėti reguliariai darbuo
tis — mankštintis, su maistu 
susitvarkyti, valgant išmintin
gai — vegetariškai, ir su ciga
rete atsisveikinti. Tik po pus
mečio ar po metų, maistu gy
dantis, reikalui esant, dėl 
kraujospūdžio patariama nau
doti vaistus. 

Taigi, pirmiausia vien su 
maistu ir darbu darže nor
muokime kraujospūdį. Sėk
mės! 

Livija B r a ž ė n a i t ė - Gars iene su ta lk in inkais , p a d ė l i a i s j a i suruošti l ietuvišką parodą Floridoje, DeLand mies to 
bibliotekoje. Iš k: N. Kreivėnas , N. Karasa , J . Daugėlienė, V. Bražėnas,, parodos rengėja Livija, J . Ba l t ruša i t i s 
sr J . Daugė l a . 

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE GRIPO 
SKIEPUS 

K o d ė l r e i k ė t ų pas i sk i epy 
t i? 

Gripas (influenza) yra rimta 
liga. Gripas sukelia karštį su 
drugiu, kosulį, galvos ir gerk
lės skausmą, raumenų silp
numą ir skausmą. Žmonės ap-
sikrečia vienas nuo kito nosyje 
ir gerklėje plintančiomis baci
lomis. Dauguma žmonių lai
mingai perserga gripu, bet 
daugelis kitų, ypač vyresnio 
amžiaus žmonių, ligos dėka 
yra guldomi į ligonines ir net 
miršta. 

K o d ė l r e i k i a k a s m e t sk ie 
p y t i s ? A r p e r e i t u m e t u 
s k i e p a s nebega l i o j a? 

Gripo virusas yra sudėtin
gas ir kasmet kai kurios jo da
lys pasikeičia. Mokslininkai 
kasme t atidžiai seka gripo epi
demijas, kurios dažniausiai 
prasideda Rytuose (atsime
na te Hong Kong flu?) ir tada 
keliauja į mūsų hemisferą. 
Laboratorijos skuba izoliuoti 
naująjį virusą ir pagamina 
efektyviausią skiepą tiems 
metams . 

K a d a g e r i a u s i a s l a i k a s 
s k i e p y t i s ? 

Geriausia skiepytis tarp 
rugsėjo ir gruodžio mėnesių, 
nes tuo laiku prasideda gripo 
sezonas. Imunitetas išsivysto 
tik po dviejų savaičių, ir gali 
tęst is dvylika mėnesių. Vaikai 
t a rp 0-9 metų turi gauti po du 
skiepus (antras skiepas už 
mėnesio), visi kiti gauna po 
vieną skiepą. 

K u r i e m s ž m o n ė m s p a t a r 
t i n a sk i epy t i s ? 

CDC (Centers for Disease 
Control) pataria šioms gru
pėms skiepytis nuo gripo: 

• asmenims 65 metų am
žiaus ir vyresniems; 

• prieglaudų ir senelių na
mų gyventojams: 

KIAUŠINIAI SUGRJŽO I VIRTUVĘ 
Daugelį metų kiaušiniai, 

pasižymėję ypatingai aukštu 
cholesterolio tūriu, buvo skru
pulingai braukiami iš sveikos 
dietos. Bet dabar atrodo, kad 
kiaušiniai gali grįžti į savo 
senąją vietą. Tyrimai paskelb
ti „Journal of the American 
Medical Association" balan
džio 21 dienos numeryje, rodo, 
kad valgymas vieno kiaušinio 
per dieną visiškai nepakeičia 
širdies ar smegenų infarkto 
galimybes. 

Mokslininkai per 8-14 metų 
stebėjo 100.000 vyrų ir moterų 
kiaušinio valgymo įpročius. 
Nepaisant, kad vienas didelis 
kiaušinis turi apie 215 mg 
cholesterolio (rekomenduoja
mas maksimumas kasdieninėj 
mityboj yra 300 mg), sveiki 
žmones neturėjo jokių blogų 
pasekmių. Kadangi kiaušiniai 

turi daug maistingos medžia
gos (pvz. antioksidantų, vita
mino B, folate ir neprisotintų 
riebalų), galvojama, kad šie 
vienetai apsaugo širdį nuo pa
vojingų cholesterolio poveikių. 

Tačiau yra viena svarbi 
išimtis. Žmonės, sergantys 
diabetu, kurie valgė bent vie
ną kiaušinį kasdien, turėjo 
dvigubai didesnę galimybe su
sirgti širdies ligomis negu dia
betikai, kurie valgė kiaušinius 
rečiau (mažiau kaip vieną per 
savaitę). 

Jeigu sergate diabetu, ar tu
rite polinkį Širdies ligoms, t.y. 
šeimos istoriją, aukštą kraujo 
spaudimą, aukštą cholesterolį 
ir/ar rūkote, gydytojai patar ia 
riboti cholesterolio kiekį (ma
žiau negu 200 gr per dieną). 

(Mayo Clinic Nevvsletter) 

• asmenims su ilgalaikėmis 
sveikatos problemomis: ast
ma, mažakraujyste, diabetu ir 
inkstų, plaučių, širdies bei 
kitų organu iigomis; 

• asmenims su susilpnėju
siu imunitetu nuo vėžio. HTV/ 
AIDS, gydymosi steroidais; 

• vaikams nuo 6 mėn. iki 
18 metų amžiaus, kurie gydosi 
ilgalaikiu aspirinu; 

• nėščioms moterims po t re
čio nėštumo mėnesio; 

• gydytojams, gail. seserims, 
rimtų ligoniu šeimos nariams. 

Kiti asmenys, kurie turėtų 
rimtai pasvarstyti apie pasis-
kiepyjimą: 

• keliaujantys į pietų he
misferą tarp balandžio ir rug
sėjo mėneetų; 

• visi keliaujantys į ato
grąžų šal:s; 

• universitetų studentai ir 
vadovybė: 

• asmenys, kurie atlieka bū
tinus visuomenes patarna
vimus; 

• asmenys, kurie nori su

mažinti galimybę susirgti gri
pu. 

A r y r a pavoju s u r i š t u su 
g r i p o sk iepu? 

Skiepai, kaip bet kuris vais
tas , retu atveju gali sukelti 
sunkią alerginę reakciją, ve
dančią net iki mirties. Šie at
vejai yra ypatingai reti. Viru
sai, kurie vartojami skiepams 
pagaminti yra negyvi, taigi 
nėra galimybės užsikrėsti gri
pu nuo paties skiepo. 

A r y r a žmonių k u r i e m s 
n e p a t a r t i n a sk iepyt i s? 

Jeigu esate turėję rimtą 
alerginę reakciją kiaušiniams 
ar ankstyvesniam gripo skie
pui, arba esate sirgę ^Guillan-
Barre"' liga, pasitarkite su gy
dytoju šiuo reikalu. 

N o r i n t y s d a u g i a u suž ino 
t i a p i e sk iepus : 

• kreipkitės į savo gydytoją; 
• skambinkite vietiniam ar

ba valstybiniam sveikatos sky
riui (health dept.): 

• susisiekite su Centers for 
Disease Control (GDČ) telefo
nu 1-800-232-2522 arba tink-
lapiu http://www.cdc.gov/nip 

(US. Dept. of Health and 
Human Services, National Im-
munization Program) 

SUVALKIJA' — ŠAKIŲ MIESTO 400 
METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI 

» 

Čikagą pasiekęs „Suvalki
jos" žurnalo 1999 metų 3-sis 
numeris yra skirtas šakių 
miesto 400 sukakčiai paminė
ti. Dauguma šio kultūros isto
rijos leidinio puslapių (o jų yra 
62) liečia Šakius ir jų kraštą. 

Rimantas Vensas —Šakių 
rajono savivaldybės meras. 
pradiniuose žurnalo pusla
piuose, šalia kitų dalykų rašo: 
..Nors kiekvienam savas kraš
tas yra mieliausias, tačiau 
pastaraisiais metais kompli
mentų Š ikiams ypač pagau
sėjo. Zanavykų sostinės sve
čiai pirmiausia atkreipia dė
mesį į miesto švarą, žalumą, 
lygias ir ;;!ačias gatves, sufor
muotą ir tvarkoma miesto 
centrą, kurio ryškiausiais ak
centais tapo rotušė ir pamink
las Vincu. Kudirkai. Tai — ne 
šakiečių nuomonė, ir todėl ji, 
suprantama, da r vertingesnė 
bei malor.i'snė". 

Šiame numeryje telpa Jono 
Matuso rašinys ,.Šakių var
das ir serų senove", Marcelis 
Striupav; enės — ..Šiek tiek 
iš zanavykų etnografijos" . An
tano Stravinsko ,.Šakiu krašto 
kalviai". 

„Suvalkijoje" randame i>-
trauką iš „Ramonos* leidyk
loje iBeisros prof. Algimanto 
Miškinio knygos ..Šakini" 
1599-1999". Tos ištraukos var
das „Šakių d a k t a r e " Taip 
pat Antanas Andrijonas čia 
pateikia rašinį ..Šakių krašto 
šauliai", o Kazys Naunčikas — 
„Kaip G'.itkaimis virto Šakių 
miestu". 

A. Jablonskienė rašo apie 

buvusį Šakių apskrities tauti
ninkų sąjungos pirmininką 
Juozą Orentą, ryšium su jo 
100-mis gimimo metinėmis. 
Šis Sibiro tremtinys yra palai
dotas Gelgaudiškio kapinėse, o 
jo žmona Cecilija ir sūnus Leo
nas — JAV. 

Šiame žurnalo numeryje Al
binas Vaičiūnas spausdina 
rašinį apie Kriūkų miestelį, 
esantį Šakių rajone, kuris 
švenčia 410 m. sukaktį. įdo
mus yra Jono Boso straipsnis 
— Šakių krašto švietimas ne
priklausomybės metais (1997-
1999). 

Be čia minei u autorių 3-me 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hifts, IL 
Tel. (706)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

numeryje dar bendradarbiau
ja B. Aleknavičius, A. Paula
vičius, N. Masteikaitė. Taip 
pat įdėta „Šakių daina" — žo
džiai A. Andrijono, muzika — 
V. Bagdono. 

Šio leidinio vyr. redaktorius 
Zenius Šileris, atstovai užsie
nyje — Edvardas Šulaitis 
(JAV) ir Antanas V. Kramilius 
(Australijoje). Redakcijos ad
resas — Vytauto gt. 32, 4520 
Marijampolė (laiškams — 
Pašto dėžutė 14, Marijampo
lė).' I 

„Suvalkija" laukia prenu
meratų iš užsienio. Oro paštu 
žurnalas kainuoja 30 dol. 

E d . Šula i t i s 

* T a r p t a u t i n ė s s t u d e n t ų 
d ienos — lapkričio 17-osios 
— išvakarėse JAV lietuvių sti
pendijų skyrimo komitetas 
materialine parama suteikė 
grupei kūrybiškiausiu Kauno 
technologijos universiteto 
i KTU i, magistrantų ir dokto-
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Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
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Valandos pagal šusterimą 

ARAS ZLiOBA, M.D 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgela'nd Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

TeJ. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
rantų. Čikagoje gyvenusio 
mokslo mecenato daktaro 
Konstantino Savicko stipendi
jos paskirtos KTU Chemijos 
technologijos fakulteto dokto
rantei Rūtai Budreckienei bei 
Statybos ir architektūros fa
kulteto studentui Aurelijui 
Sabaliauskui. Žymaus išeivijos 
verslininko. KTU Garbės dak
taro Juozo Petro Kazicko sti
pendija atiteko universiteto 
Ekonomikos ir vadybos fakul
teto antrakursei Justinai Tuo-
maitei. Vakarų Pensilvanijos 
lietuvių bendruomenės stipen
diją pelnė KTU Dizaino ir 
technologijų fakulteto studen
tė Vilma Šipalaitė ir Mechani
kos fakulteto doktorantas Ro
bertas Keršis. 'Eitai 

• Jauni mano, kad senieji 
yra kvaili, bet senieji žino, 
kad jauniai yra dar paiki. 

G. Chapman 

Z a n a v y k ų s o s t i n ė Sak ia i iš l ė k t u v o . N u o t r . G e d i m i n o J o k u h i i i č i o 

http://www.cdc.gov/nip


A. KUBILIAUS VYRIAUSYBE 
VARGU IŠGELBĖS 
KONSERVATORIUS 

ARTURAS 
Ryžtingas ir greitas A. Ku

biliaus vyriausybės suformavi
mas bei jos programos patvir
tinimas, atrodo, išvedė šalį iš 
beįsismarkaujančios politinės 
krizės, arba bent jau ją atitoli
no. Konservatoriai, šį kartą be 
ypatingų ritualų, ryžosi tre
čiajam ir greičiausiai pasku
tiniam per šią Seimo kaden
ciją bandymui tapti žmonių 
valdžia, o ne valdžios žmonė
mis, kaip kad buvo žadėję 
savo rinkimų programoje. Rei
kia pasakyti, kad galimybių 
įgyvendinti šią nuostatą šian
dien likę žymiai mažiau nei 
1996 m. pabaigoje a r net šių 
metų pradžioje. Lietuvos fi
nansinė ir ūkinė būklė nepa
prastai sudėtinga, rinkėjų pa
sitikėjimo kreditas jau iš
semtas, o politine padangė 
pritvinkusi priešrinkiminės 
audros debesų. Neatsi t iktinai 
naująjį ministrą pirmininką 
parėmė kur kas mažiau Seimo 
narių nei jo p i rmtakus G. Vag
norių ir R. Paksą. Be to, visuo
menės apklausų rezultatai 
rodo, jog A. Kubilius į vyriau
sybės rūmus įžengė, turėda
mas neigiamą vertinimą — jį 
vertinančių nepalankiai yra 
keliskart daugiau nei palai
kančiųjų. 

Beveik nėra vilčių, jog nau
josios vyriausybės populiaru
mą padidins sprendimai, ku-
-riuos teks priimti finansinės 
krizės akivaizdoje. 

Jvertinus visai tai, atrodytų, 
jog .šį ministrų kabinetą, o 
kartu ir jį suformavusias poli
tines jėgas, nuo neišvengia
mos katastrofos galėtų išgel
bėti nebent s tebuklas. Tačiau 

"yra viena svarbi aplinkybė, 
kuri galėtų tapti to stebuklo 
priežastimi. Panašu, jog pra
sidėjus ketvirtiesiems konser
vatorių valdžios metams, ši 
partija pagaliau subrendo 
valstybės valdymui. Paskyrus 
premjeru G. Vagnorių, per vi
są jo vadovavimo vyriausybei 
laikotarpi konservatorių parti
ja paklusniai sekė jam iš pas
kos, pri tardama kiekvienam 
net ir nesuprantamiausiam 
šio politiko užmojui, kol paga
liau priėjo aklavietę. Dvejus 
su puse metų Tėvynės sąjunga 
ir jos frakcija Seime, užuot 
kontroliavusios savo vyriausy
bę, tapo jos vadovo ir jo už
gaidu įkaitėmis. Pas i t raukda
mas iš premjero posto. G. Vag
norius dar mėgino nusitempti 
paskui save partiją, tačiau, 
per keletą metų gerokai susi
dėvėjusi, virvutė nutrūko. Ją 
padėjo nutraukti R. Paksas , 
po atkaklių prezidento ir Sei
mo pirmininko įkalbinėjimų, 

VAZBYS 
su t ikdamas tapti vyriausybės 
vadovu. Tačiau jo skrydis ta ip 
pat nebuvo sėkmingas, nes 
lėktuvui pritrūko ne tik erd
vės manevrui , bet ir degalų, 
kurių konservatoriai buvo įpy-
lę akivaizdžiai per mažai. Nie
kada nebuvęs savu posąjūdi-
niame politiniame elite. R. 
Paksas taip juo ir netapo, ta
čiau, galbūt ir pats to aiškiai 
nesuvokdamas, padėjo konser
vatorių partijai atrast i save. 
Po ilgo ir skausmingo blaš
kymosi konservatoriai ėmė su
prasti , jog. būnant valdžioje, 
neužtenka tarnaut i vyriausy
bei, kaip G. Vagnoriaus lai
kais, negalima veikti šalia jos, 
kaip R. Pakso atveju, bet pri
valu dirbti kartu su ja, prisi
imant rinkėjų suteiktą a tsa
komybe. Nors šis a t radimas 
yra gerokai pavėluotas, tačiau 
sveikintinas. Neaišku, a r tai 
padės konservatoriams išvesti 
valstybę iš sudėtingos būklės, 
į kurią patys ją ir atvedė, dar 
sunkiau pasakyti, ar j iems pa
vyks a tgaut i bent dalį p raras 
to visuomenės pasitikėjimo, 
tačiau galima* neabejoti tuo. 
jog A. Kubilius ir jo komandos 
pasiryžimas dirbti valstybei, 
rizikuojant savo ateitimi, bus 
naudingas tiek problemų 
sprendimo, tiek valstybinio 
mąstymo Lietuvos politiniame 
gyvenime įtvirtinimo požiūriu. 
Šis suvokimas kaip tik lėmė 
LKDP apsisprendimą, nepai
sant kai kurių abejonių, remti 
naująjį ministrų kabinetą ir jo 
programą. Kai tenka rinktis 
— šalies interesai ar prieš
rinkiminė isterija, krikščio
nims demokra tams, skirtingai 
nuo daugelio kitų partijų, nė
ra sudėt inga priimti spren
dimą valstybės naudai, net ir 
matan t , kai kuriuos konserva
torių parengtos vyriausybės 
programos netobulumus. 

Didžiausia naujosios vyriau
sybės problema, be abejo, bus 
politinės paramos Seime defi
citas. Par lamente šiuo metu 
vyksta iš esmės nevaldomi ir 
sveiku protu sunkiai suvokia
mi procesai. Neverta labai 
stebėtis, jog LDDP staiga su
sirūpino rublinių indėlių kom
pensavimo reikalais, nors savo 
valdymo metu nenorėjo nei 
girdėti apie šią idėją, vadinda
ma ją konservatorių populiz
mu. Nestebina ir socialdemok
ratų užsidegimas „nulinčiuoti" 
kolegą R. Dagį už tai, kad šis 
sutiko tapti vienu Seimo vice
pirmininkų, net ir prisime
nant , jog, valdant LDDP, tuo 
metu save opozicine laikiusios 
LSDP pirmininkas A. Sakalas 
visą kadenciją ramiai išbuvo 
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šiame poste. Mažųjų partijų 
desperatiškas mėginimas at
kreipti į save rinkėjų dėmesį 
taip pat nekelia nuostabos. 

Žymiai sunkiau suprasti 
centristų vado R. Ozolo pa
ūmėjimus, kurie persiduoda ir 
daugeliui jo bendražygių. Jei 
dramatišką atsistatydinimą iš 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
pareigų dar galima laikyti 
šiam. teatrališkumo nestoko
jančiam, politikui būdingu el
gesiu, tai kaip pavadinti jo 
kryžiaus žygį prieš privatiza
ciją, pradėtą parašu, remian
čiu bolševiškišką V. Andriu
kaičio kampanijos iniciatyvą 
dėl referendumo, siekiančio 
nacionalizuoti AB „Mažeikių 
naftą"? Įkandin R. Ozolo šį ab
surdišką referendumą parėmė 
beveik visi Seimo centristai, 
įskaitant laisvosios rinkos 
apologetu save laikantį K. 
Glavecką. Reikia pripažinti. 
jog centristų kandidatas į 
premjerus K. Glaveckas po re
ferendumo iniciatyva pasirašė 
tikrai centristiškai — su prie
rašu „remiu tik politiškai". 
Matyt jis vienas težino, ką 
galėtų reikšti šis paaiškini
mas. Kaip tuomet būsimasis 
premjeras neremia referendu
mo — finansiškai, ekonomiš
kai, teisiškai, morališkai ar 
taip kaip rublinių indėlių 
kompensavimo, kuomet visą 
kadenciją aimanavęs, jeg tai 
yra pinigų švaistymas, tvirti
nant A. Kubiliaus vyriausybės 
programą, K. Glaveckas stai
ga nusprendžia, jog didžiau
sias jos t rūkumas indėlių 
kompensavimo atidėjimas'' 
Stebint tokį centristų elgesį, 
vis neramiau tampa pagalvo
jus, kas atsitiktų, jei ši partija 
iš tiesų taptų valdančiąja. 

Vis daugiausia galvos skaus
mo naujajam premjerui ir jį 
palaikančioms jėgoms turėtų 
kelti ne LDDP. socdemai ir 
net ne centristai, bet padėtis 
pačioje konservatorių parti
joje. Po savaitgalį įvykusio Tė

vynės sąjun^is suvažiavimo 
nebėra jokių abejonių, jog G. 
Vagnoriaus grupuotė pereina į 
atvirą opozicva naujai vyriau
sybei. Tokiu atveju Seime ne
belieka net :ų septyniasde
šimt šešių basų, kuriais buvo 
patvirtina vynausybės progra
ma ir kurių būtų garantuotai 
pakakę jos įgyvendinimui. Da
bar gi klausimas, kaip A. Ku
biliaus vyriausybei pavyks už
sitikrinti reikiamą Seimo pa
ramą, kol kas Įįeka atviras. 

Minėtąjį klausimą dar la
biau komplikuoja ketvirtosios 
valdžios įtaka Lietuvos poli
tiniam klimatui, kitaip ta
riant, pačių politikų kelia
klupsčiavimo prieš žiniasklai-
dą suintensyvėjimas, artėjant 
rinkimams. Žinant lietuviš
kosios žiniasklaidos polinkį 
gniuždyti visas valdžias ir eli
minuoti bet kokius autorite
tus, išskyrus pačius žurna
listus, pats geriausias būdas 
jiems įsiteikti — mušti val
džią: opozicijai — poziciją, 
konservatorių ekspremjerui — 
konservatorių premjerą, Sei
mui — vyriausybe, gatvės po
litikams — Seimą ir t.t. Dar 
geriau — pametėti kokios nors 
informacijos, pavyzdžiui, kad 
tavo politinis oponentas, bū
damas gerokai įkaušęs, iš
barškino kaimyno langą. Net
rukus „žurnalistinis tyrimas" 
bus atliktas, išspausdintas ko
kiam leidinyje ir smulkiai at
pasakotas per visas televizijos 
bei radijo stotis. Tiesa, beveik 
visi faktai nepasitvirtins, pa
aiškės, kad nei politikas buvo 
išgėręs, nei kaimyno langas 
išdaužtas, bet, „redakcijos šal
tinio" duomenimis, kažkas pa
našaus vis tiek bus įvykę. Je i 
aprašytas asmuo nuspręs 
kreiptis į teismą, jis. geriausiu 
atveju, laimės dešimt tūks
tančių litų. bet praktiškai 
paaukos savo karjerą. O kad 
jis negalėtų prisiteisti dau
giau, pasirūpins tie patys po
litiniai oponentai, nepriklau

somai nuo to, kas tuo metu 
bus valdžioj, o kas opozicijoj. 
Tiesiog gražu žiūrėti, kaip Č. 
Juršėnas su J. Karosu lieja 
krokodilo ašaras, gindami 
laisvą ir nepriklausomą žinia-
sklaidą nuo grobuonių konser
vatorių, pasišovusių sugniuž
dyti visus leidinius, prisitei
siant iš jų šimtamilijonines 
sumas už garbės ir orumo įžei
dimą. Belieka prisiminti, jog 
konservatoriai, būdami opozi
cijoj, darė lygiai tą patį. Taip 
ir sukasi užburtas ra tas — 
politikai ateina ir nueina, bet 
virš jų visuomet lieka žinia-
sklaida, visuomet žinanti, ko
kie politiniai sprendimai bus 
naudingi Lietuvai, kokie ne. 
Visai neseniai žiniasklaidos 
atstovai nusprendė, kad Lie
tuvai nėra jokio reikalo patvir
tinti konvencijos „Televizija be 
sienų", prie kurios prisijungu
sios visos civilizuotos Europos 
valstybės, mat tai pažeis taba
ko gamintojų teises rekla
muoti gaminius. Kaip žino
ma, ši konvencija nėra patvir
tinta iki šiol. Nėra, jokių ga
rantijų, kad žiniasklaida ne
nuspręs, jog kokių nors inte
resų grupių teises pažeis vi
suotinis pajamų ir turto dekla
ravimas, vienodų verslo sąly
gų visiems rinkos subjektams 
sudarymas bei daugelis kitų 
naujosios vyriausybės progra
mos nuostatų. 

* Lietuvos la ikinas is 
reikalų pat ikėt in is Jungti
nių Tautų Ženevos skyriuje 
Audrius Navikas išrinktas 
Tarptautinės darbo organiza
cijos (TDO) Valdymo tarybos 
Sektorinių ir techninių susiti
kimų bei susijusių klausimų 
komiteto pirmininku. Lietuvos 
diplomatas yra vienintelis Vi
durio ir Rytų Europos regiono 
atstovas, išrinktas komiteto 
pirmininku naujojoje TDO 
Valdymo tarybos darbo kaden
cijoje 1999-2002 metais. 

Danute Bindokie.nė 

Ir šio ir ne šio pasaulio 
karalystės 

Praėjusį sekmadienį šven
tėme Kristaus Valdovo šventę. 
Tai vienintelis Valdovas, ku
rio viešpatavimas amžinas, 
absoliutus, teisingas ir kupi
nas meiles savo valdiniams, 
net tuomet, kai jie atsisako 
paklusti . Kai žydai reikalavo 
Kristaus mirties ir Jis buvo 
atvestas pas Pilotą, šiam sua
bejojus, ar Jėzus Kristus tik
rai yra karalius, jeigu Jis taip 
lengvai, be kovos atiduotas 
teismui, Jėzus atsakęs, kad jo 
karalyste nėra šio pasaulio. 
Jeigu ji būtų šio pasaulio, tai 
jos kariuomenė kovotų, kad 
karalystės Valdovas nebūtų 
pasmerktas baisiai kančiai ir 
mirčiai, kurios jis tikrai ne
užsitarnavo. 

Prisiminus Kristaus žo
džius, kad Jo karalystė ne šio 
pasaulio, todėl jos kariuomene 
negina savo Valdovo, šiandien 
pagalvojame, kad vis tik šio 
pasaulio ka ralystes be kariuo
menės niekuomet neapsiėjo ir 
neapsieina. Jau nuo pačios 
žiliausios senovės jos savo is
torijos puslapius rašo ir kar
du, ir ugnimi (o vėlesnių laikų 
— šaunamaisiais ir net bran
duoliniais ginklaisi. Tik reta 
valstybė, nepaisant, ar ji va
dintųsi karalyste, respublika, 
ar dar kitaip, neturi savo ka
riuomenės: ir apsigynimo nuo 
priešų, ir agresijos tikslams. 
bet iš dalies — kad tokia 
mada... 

Kariuomenės išlaikymui, 
apginklavimui ir visai rūpybai 
apskritai skiriama nemaža 
valstybinio biudžeto dalis, ta
čiau ir beveik kiekvienas eili
nis gyventojas supranta, kad 
tai būtinos išlaidos, kad ka
riuomenė galbūt užtikrins 
saugesnę ateitį ir jam, ir jo 
vaikams, ir vaikaičiams. Ži
noma, mažosios valstybės, 
ypač jeigu joms likimo skirta 
egzistuoti galingų, grobuoniš
kų kaimynų pašonėje, vargiai 
gali tikėtis, kad sava kariuo
menė, net labai narsi, net la
bai moderniais ginklais gink
luota, galės išsaugoti krašto 
laisvę, tačiau savo karinių 
pajėgų nenori atsižadėti. Iš 
šios galvosenos nesiskiria ir 
Lietuva. 

Galbūt ir dėl to, kad, be tie-
siogės paskirties, valstybės 
kariuomenė yra ir veiksminga 
jaunuolių auklėjimo instituci
ja. Atlikę karinę tarnybą, jau
ni vyrai, o dabar ir merginos, 
jau nebe tie patys: karinė dis
ciplina, įgytos žinios, naujos 
patirtys juos pakeičia, tad 
vėliau, grįžę į civilinį gyve
nimą, j ie yra daug pareigin-
gesni, labiau susipratę krašto 
piliečiai. Iš tikrųjų nesupran

tama, kaip šiuo metu 
voje tiek daug jaunuole . • 
riais būdais stengiasi 
karines tarnybos, juo lai 
kad mėgsta skųstis darbu sto
ka ir kasdienybes pilkumu. 

Šįmet lapkričio 23 d., t.;.. 
šiandien, §v< prik
lausomos Lietuvos ka. 
menes įsteigi;" L metų su
kaktį. Mūsų į yra 
daug pirmosto- neprikl 
mybės (po 1918 m. vasario 16) 
dešimtmečius prislmėn 
ir Lietuvos karinėse pajėgose 
tarnavusių tautiečių. Jie >u 
malonumi' kalba — ir didžia 
nostalgija — apie ..anuos i 
kus ir milžinišką -kirtumą, 
kurį metai, prai 
menėje padarė jų tolimesi 
gyvenimui'". A jrikiečiai turi 
posakį, kad „seni kareiviai ne
miršta, jie tik laiko būvyje 
išnyksta, kaip rūkai...".' Senieji 
(o juos jau taip galima 
šiandien pavadinti, rie 
sulaukę ypač orai -iaus am
žiaus' nepriklausomos Lietu
vos kariai. Antrojo pasai 
karo pabaigoje išlblokšt 
tėvynės, dešimtmt 
kant, niekuomet 
Kariuomenės dienos, aesuruo-
šę bent kukL -
pasiryžę pasidalinti prisimini
mais su jaunėsi tai . „neturė
jusiais laimės tarnau -

lausomos Lietuvos kariuome-
neje". Atrodo, kad nev ie : 
tuviai, bet ir kitu tautu žmo
nės, dahvavę kovose ar 
tarnavę kariuomenėje. 
gyvenimą tas dienas labai 
ryškiai prisimena, niekad ne
vengia apie tai pasakoti. 

Šįmet Čikagoje (kiek girdė
jome ir kituose lietieji; telki
niuose) buvo ta ip - pat su
ruoštas įprastinis Kariuo
menės šventės paminėjimas. 
Tai labai prasminga ir gr 
Tačiau tuo pačiu metu. tik 
Čikagos priemiestyje, vyko vy
riausio anuometines Lietuvos 
kariuomenės vado JU,~-
gimimo ir 55 metų mieties su
kakties paminėjimas O kas 
tas vadas'7 Nagi Lietuv< s R -
spublikos prezidentas Alta
nas Smetona. Jaunėsn 
mūsų tautiečiams bfošo ir te
bėra nesuprantama, del ko 
šios dvi šventės — arba su
kaktys — negalėjo bftti ruo-
šiamos po vienu stogu'? Tai 
būtų ir iškilmingiau *r pras
mingiau, neskaldant - į dar 
menkesnes daleles tos pačios 
publikos, kuri tokiuose- pami
nėjimuose lankosi.' Penkias
dešimt metų yra ilgas laiko 
tarpas — rodos, jau reikėtų 
užgydyti senas tautos žaizdas 
ir dirbti vieningai... 

KELIONE LIETUVON 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Nr.6 
Tęsinys 

J ie nori ten sta
tyti kitus panašius namus , ku
riuose galėtų gyventi seni. ser
gantys ir nepajėgūs — tie na
mai bus su visu aptarnavimu. 

Tačiau statybai reikia pinigų, 
kurių t remtiniai neturi. Bet V. 
Cinauskas nenusimena. J is 
sako: „Gavome žemę. ats iras 
ir pinigų". 

Iš čia važiavome atgal į Vil
nių, į Dzūkų gatvę, kur stovi 
Vilniaus Vidurinė mokykla 
„Lietuvių namai". Toje mokyk
loje mokosi tremtinių vaikai, 
grįžę iš Sibiro. Ne visi lietuvi
ai tremtiniai grįžta į namus. 
Ne visiems sąlygos tai leidžia 
daryti. Tačiau daugumas sten-
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giasi. kad jų vaikai grįžtų į 
Lietuvą. Prie šios mokyklos 
yra bendrabutis, kuriame tie 
vaikai gyvena. 

Mokyklos direktorius Alfon
sas Rudys ir jo vicedirektorė, 
kurios pavardės nebeatsime
nu, apvedžiojo visą mokyklą, 
aprodė kiekvieną kampelį. O 
mokykla didelė, trijų aukštų. 
Klasėse mokinių po penkioli
ka, po dvidešimt. Vieni gelton
plaukiai, kiti tamsūs, matyt 
mišrių vedybų vaikai. Direk
torius aprodė visas klases. J i s 
žino kiekvieno vardą ir kiek
vieną pažįsta. Aprodė įvairius 
meno ir kitokius mokinių pa
siekimus. Sako, kad, kai vai
kai atvažioja rudenį į mokyklą 
pirmą kartą, jų daugumas ne
moka lietuviškai kalbėti. Ta
čiau, kada valgo bendras Kū
čias, visi jau kalba lietuviškai. 
Vaikai, tiek bendrabutyje, tiek 
mokykloje prižiūrimi pasi
šventusių auklėtojų. Stebint 
mokyklos direktorių, matau 
su kokia meile ir atsidavimu 
jis dirba, augindamas, auklė

damas ir mokydamas tuos, iš 
svetimų tolybių suvežtus, vai
kus. 

Rieškutėnų Parindinė 
mokykla 

Mokykla yra prie Ignalinos, 
Švenčionių rajone. Tai kaimo 
mokykla, kurią lanko aplinki
nių kaimų vaikai. Mokyklai 
vadovauja direktorė Viktorija 
Lapėniene. J tą mokyklą mus 
nuvežė „Valstiečių laikraščio" 
Kaimo Vaikų fondo pirmi
ninkė Regina Švobienė. 

Mokyklos direktorė apve
džiojo, aprodė visą savo mo
kyklą. O rodyti ir didžiuotis 
yra kuo. 

Prie mokyklos yra du na
mai, kuriuose įrengtas muzie
jus. Daugybė įvairių iškasenų 
ir kitų muziejinių eksponatų 
gražiai sudėstyta. Nusiskun
dė, kad kai kurios iškasenos 
rusų laikais buvo išvežtos 
jvertinimui-atpažinimui į Pe-
tersburgą ir niekada negrįžo 
atgal. Dabar ji nieko niekam 

neduodanti. Vienas tų namų 
aptvertas senų girnų akmeni
mis. Aplinkui gražiai prižiūrė
tas miškas — jo vadina.nas 
botanikos sodu. nes čia su
rinkti ir auga visi medžiai ir 
augalai, kurie gali augti Lie
tuvoje. Už mokyklos miške 
didžiulis akmuo —jis atvežtas 
iš paežerės. Tai buvęs senovės 
vaidilučių aukuro akmuo. Pa

rode žaliąją klase. Tai medžių 
apsupta aikštele, kurioje pas
tatyti suolai. (. >rui 
esant, čia moko.-i vaikai. Mo
kykla turi elektrą. 1 t neturi 
vandentiekio. Mokvkloje yra 
audimo klasė, kurioje .; rgai-
tes mokinasi audimi meno. Tą 
klasę išlaiko Kaimo Vaiku for. 
das. 

(Bus daugiau 

Tremtinių mokyklos direkt Alfonsas Rudys kairėje), 
tautas Cinauskas -

> 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

BUVĘS KOMJAUNUOLIS 
TAPO PRANCIŠKONŲ KUNIGU 

JŪRATE PAULIUKONYTĖ-GENTLESK 

i999 m. liepos 10 d. Kretin
gos Apreiškimo bažnyčioje di
akonų tarnystei buAO pašvęsti 
br. Linas Genadijų.- Vodopja-
novas ir br. Ramūnas Brund-
za. o į kunigus buvo įšven
tintas Paulius Dainius Vai
neikis. Iškilmingas šv. Mišias 
aukojo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM: kartu koncelebravo vie
nuolyno gvardijonas br. Asti-
jus Kungys. OFM ir pran
ciškonų provinciolas br. Bene
diktas Sigitas Jurčys. OFM. 
Iškilmėse buvo daug svečių — 
kunigų, brolių pranciškonų, 
giminių, draugų, Kretingos 
gyventojų. Po iškilmių bažny
čioje visi buvo kviečiami pasi
vaišinti bei pabendrauti šven
toriuje, kur kelias valandas 
broliai pranciškonai giesmė
mis bei dainomis visus links
mino, o (naujai įšventintas į 
kunigus; br. Paulius smagiai 
prisidėjo armonika. 

Dainius Vaineikis gimė 
1968 m., sausio 31 d. Šau
liuose. Jo tėvas Vytautas buvo 
rezistentas prieš tarybinę 
valdžią — įkūrė Lietuvos 
Laisvės kovotojų sąjungą, po
grindyje redagavo Kudirkos 
..Varpą" ir jį leido savo ranko
mis pagaminta spaustuve. 
Buvo ištremtas į Sibirą — 15 
metų išbuvo katorgoje. Dai
niaus motina Ona Tamošiū
naitė buvo aktyvi komunistų 
partijos narė. J i auklėjo savo 
tris sūnus komunistinėje dva
sioje. 

Iki 19 metų amžiaus Dai
nius netikėjo Dievo buvimu ir 
būdamas komjaunuolis, žadė
jo stoti į komunistų partiją. 
Tačiau 1987 m. jam betarnau
jant kariuomenėje planai su
byrėjo, kai motina staigiai 
mirė. Pritrenktą jauną vyrą 
pradėjo kankinti gyvenimo 
prasmes klausimas. 

Tačiau netrukus, j a m be
dirbant dailininku rusų ka
riuomenės valgykloje, Dainius 
patyrė atsivertimą ir slapta 
pradėjo mokytis krikščiony
bės pagrindų iš vieno rusų or
todokso. L'ž poros metų, 
Dainius pajuto, kad Dievas 
jam prabilo per tą patį rusų 
ortodoksą, duodamas mintį: 
.,kaip būtų gražu jei būčiau 
Dievo kunigu". Iš pradžių 
Dainius purtėsi ir mėgino tos 
minties atsikratyti, bet pa
galiau priėmė Dievo pašauki
mą. Kai šiuo reikalu apsis
prendė, jam net ir pradėjo pa
tikti ši mintis. Grižęs iš ka
riuomenės, po metų įstojo 
į Kauno kunigų seminariją. 

Čia lankydamas pirmą kur
są Dainius sutiko savo pirmą 
pranciškoną — br. Astijų, ku
ris atvažiavo į seminariją pa
sikalbėti su klierikais. Tokiu 
būdu jis susipažino su pran
ciškonais. Seminarijoje Dai
niui buvo ..ankšta", j is ,.duso". 
bet Viešpats jam parodė pran
ciškonus ir supažindino su šv. 
Pranciškumi. Tad baigęs pir
mą kursą. Dainius paliko se-

Po šventinimų, iš Italijos 
itališkai. Br Paulius vert 
nutapyta ikona. 

-.įvykęs br. Anton 
a j lietuvių kalba 

Nuotr b 

S K E L B I M A I 

Šv Mišias aukoja vysk. Paulius Baltakis, OFM. B'- Ramūn 

įstojo į pran-
hr. ( I fd in i ino N u m g u u d ž i o 

ir minanją 
ciškonus. 

Noviciatą atliko Kenne-
bunkporte, Maine ir 1993 m., 
vasarą grįžo atgal į Kauno ku
nigų seminariją. Po dviejų 
metų išvažiavo į Veroną, Ita
liją, mokytis San Bernardino 
pranciškonų seminarijoje. Ten 
mokėsi 4 metus ir 1999 m. 
baigęs mokslus, vasaros metu 
buvo įšventintas 'kunigu. 
Įvilktas pranciškonu per šv. 
Antano šventę, birželio 13 d., 
Dainius pasirinko Pauliaus 
vardą. 

Br. Paulius dabar eina vika
ro pareigas Kretingos Apreiš
kimo bažnyčioje ir yra Pran
ciškoniškojo jaunimo tarybos 
dvasinis asistentas. Jis pa
skirtas Kryžių kalno vienuo
lyno vyresniuoju ir gruodžio 
men. pabaigoje, statybai užsi
baigus, ten užims pareigas. 

Br. Paulius taip pat aktyviai 
dirba su Lietuvos euroskau-
tais. Praėjusios vasaros žygyje 
į Žemaičių Kalvariją br. Pau
lius buvo labiausiai vaikų my
limas ir laukiamas pravesti 
žaidimus ir giesmeles. 

Šv Mišių metu pranciškonų provinciolas bi 
ir vienuolyno gvardijonas br Astijus Kungys 

Nuotr. br. 

K- :':k! igitas Jurcys, 
br Pauliui užvelka rūbą. 
(Jedimino N u m g a u d ž i o 

Per visų šventųjų litanijos giedojimą, broliai Lin.-.s. Paulius, Ramūnas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3312 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirroMoeuo. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUCNMAS. 

Agentas Frank Zapoks if Olf. Mgr. Aukse 
S Karo kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W w t 95th Strent 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8664 

no visų italų vardu sveikina 
Priekyje matyti br. Pauliaus 
y < '•• d imino N t i m g a u d ž i o 

• Š y p s e n a — nieko nekai
nuoja, o suteikia daug. 

• Š y p s e n a — naikina patį 
bjauriausią pojūtį — neviltį. 

SU ŠYPSENA 
Kartą susirinkę kunigai ir 

vienuoliai -markiai diskuta 
vo, stengdamiesi išspręsti ko
kiai religinei bendruomenei 
priklausė Viešpats Dievas. 
Jėzuitai t< gė, kad Dievas 
jėzuitas', marijonai — kad ma
rijonas, ir pan. Tada pran
ciškonai įasiūlė parašyti 

ant grindų prieš altorių. 
Nuotr. br. G e d i m i n o N u m g a u d ž i o 

Viešpačiui laišką, jo atsi
klausti. Visi sutiko. Netrukus 
visi sulaukė Viešpaties atsa
kymo — 

Brangieji. 
Nesiginčykite. Visi esate 

man tiek pat svarbus ir aš vi
sus vienodai myliu. 

Jūsų Dievas. OFM 
'.papasakojo brolis pranciškonas) 

Br Paulius klūp ies altorių Suoluose kret Nuotr br. GfHiimino N u m g a u d ž i o 

P A D Ė K A 

Dėkojame „Lietuvos Vaikų vilties" organizacijai, ypač 
BIRUTEI J A S A I T I E N E I , G R A Ž I N A I ir J IM 
LIAUTAIJD, DANAI ir JONUI KAUNAMS, IRENAI ir 
RIMUI BLINSTRUBAMS už suteiktą galimybe nuo spalio 
18 d. iki ';apkričio 19 d. stažuotis Shriners ligoninėje", už 
galimybę dalyvauti labdaros konferencijoje ..Dovana 
Lietuvai". vykusioje Vašingtone. 

Šių puikių žmonių dėka mes įgijome daug patirties, kurią 
stengiamės taikyti Lietuvoje. 

Dr. Virgilijus Urbonavičius 
Dr. Kęstutis Saniukas 

Vilnius 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
r REALTORS 

oHc (773) SSfr S959 
tome (708) 425-7160 J 
pager (708) 886-4919' 

RIMAS L STANKUS 
•Grėdas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

„Neringos" restoranas 
Čikagoje buvo parduotas, nes 

restorano savininkas Petras 
Vaicekauskas planuoja daugiau 

laiko praleisti Lietuvoje, 
Darbėnuose, Lazdininkų kaime, 

ūkininkaudamas savo ūkyje. 

Vyras ieško darbo. Gali 
globoti senelius ir gyventi 

kartu. Turi patyrimo ir 
nuosavą automobilį. 
TeL 773-918-0702. 

WINDOWWASHER 
100 pcople necdcd now fuU-ūme year md 
w«rk Mon-Sat., Suburti hooaet only. 6am-
Spm. 2 ar 3 Irom team. Musl have own car. 
1 day (raining. make $250-$350/day paid 
gas. Co. tools. Come today. stait tarnorow; 
1989 Unirenity Laac Unit F, Latle, IL 
60532. Tel. 63«-963-6587. 

Išnuomojamas vieno 
miegamojo botas Oak Lawn, 

gražioje ir patogioje vietoje, kaina 
$500 (įskaitant elektrą ir dujas). 
Skambinti: Aušrai Padalino, 

Kirst Rate Real Estate, 
773-767-2400. 

Išnuomojamas kambarys su 
virtuvės privilegija ir baldais 
savaitgaliams, netoli traukinuko ir 
autobuso sustojimo, Comensky 
Park apylinkėje. T a 773-54*4249. 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
v/r. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
teL 414-763-2615. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

tel. 847-808-9109. Kalbėti 
angliškai arba rusiškai. 

P A D Ė K A 
L i e t u v o s Š v . K a z i m i e r o s e s e l i ų v a r d u 

d ė k o j a m e u ž a u k a s P a ž a i s l i o v i e n u o l y n o 
f o n d u i ( p e r į g a l i o t i n i Algą L i e p i n a i t į ) . 

A u k o j o : 

Tautos fondas $500 (per Giedraitytę); Al. ir D. Gulbinai 
(Florida) $100; Brighton Parko lietuvių namų savininkų 
draugija $100; Marija Vaitkus $100; E. ir J. Indriūnai $50; 
P. Gruodis $30; Florence R. Norkus, Ct. $20; V. i t 0 . 
Rakauskai $20; Antonina Repšienė $50. 

Iš viso $970. 

Cicero parapija (vaizdajuosčių parodymas) 

Cicero lietuvių namų draugija (per A. Mickų) $100; 
ALRKMS (per Bronę Motušienę) $15; V. Motušis $10; R. J. 
Rimkus $10; kitos aukos $15. 

Iš viso $150. 

Marquette Park (Vyresniųjų l ie tuvių centras 
Čikagoje, va izdajuosč ių parodymas) 

Dr. V. Musonis , Oak Lawn, IL $110; Aldona 
Ješmantienė, Riverside, IL $100; dr. P. Jokubka $20; A 
Gudaitienė $10; J. Leščinskas $10; Victoria Pikelis $10; A. 
Banys $10; kitos aukos $123. 

Iš viso $ 393. 
Indiana 

Beverly Shores l i e tuv ių k lubas (Michigan City 
l ibrary, va izdajuosč ių parodymas) 

Ada A. Sutkus $100; dr. Ambrozaitis $50; Y. K. 
Giedraitis $50; V. ir J. Peseckai $25; D. ir J. Noreikos $25; 
J. ir J. Mockaičiai $20; A. ir A Kainiai $20; M. ir P. Ruliai 
$20; V. Šimkus $10. 

Iš viso $320. 
Michigan 

U n i o n P ier „Gintaras" 
(vaizdajuosč ių parodymas) 

Z. Mickevičienė $500; Union Pier Lietuvos draugija $60; 
J. J. Cibai $20; V. O. Gutauskai $20; E. B. Vengianskai 
$10; V. Linartas $10; J. K Mieciavičiai $10; A. V. Bigeliai 
$10; B. Buikienė $10; V. R. Albrechtas $10; E. Rudzinkienė 
$10; kitos aukos $40. 

Iš viso $700. 

I i v i so $2,533,00 

Aukas p r a š o m a siųst i š iuo adresu: 
Paža i s l i s Fund 

c/o S i s ters of St . Casimir 
A non-profit organizat ion 
2801 W. Marauette Rosd , 
Chicago, IL 60629-1817. 
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KOKS BUVO ANUOMETINIS 
KARININKŲ PASIRENGIMAS 

VALDEMARAS MICHALAUSKAS 

informaciniai leidiniai nuro
do, jog prieš I pasaulinio karo 
pradžią Rusijoje veikė 20 karo 
mokyklų, kurios taip pat va
dintos ir junkerių, t.y. kandi
datų į karininkus, mokyklo
mis. Be sostinės Peterburgo ir 
antrojo dydžiu miesto Mask
vos, kur " telkėsi kelios karo 
mokyklos, rengusios pėstijos, 
artilerijos, inžinerijos, kavale
rijos, karo medicinos ir topog
rafijos specialybių karininkus, 
kitos karo mokyklos buvo ma-

kitos tautybės, priklausydami 
ne stačiatikių religijai, neretai 
karuose suabejodavo, ar gul
dyti galvą už visagalį, visažinį 
carą ir jo valdomą imperiją. 

Dėl šių varžymų lietuvių ka
drinių karininkų procentas 
Rusijos armijoje buvo labai 
menkas. Niekam nebuvo lem
ta mokytis generalinio štabo 
karininkų akademijose, retai 
kam pavykdavo įgyti aukštes
niųjų karininkų laipsnį ir už
imti labiau atsakingas parei-

Krašto apsaugos ministerijos štabas (pradžioje). Sėdi iš kairės karininkai: Gavelis. Adomkevicius, Velykis. Mer
kis, Galvydis-Bykauskas; stovi: Natkevičius. Ingelevičius, Tapube, Sližys. Liormanas, Michalauskas. 

žesniuose, toli vienas nuo kito gas. Čia bene vienintelė išim-
esančiuose, miestuose: Tverė- tis — generolas Sivestras Žu-
ję, Vilniuje, Kazanėje. Oren- kauskas, jau I pasaulinio karo 
burge, Irkutske, Saratove, Ču- pradžioje pasireiškęs kaip la-
gųjeve, Kijeve, Odesoje. Tbili- bai gabus karininkas ir vadas. 
syje. Žymiausios mokyklos tu 
rėjo carų, jų šeimų narių var
dus. [ 

Daugiau kaip pusė visų karo 
mokyklų rengė pėstijos kari
ninkus. Kitų specialybių kari
ninkus rengė 2-3 mokyklos, 
netgi po vieną (karo laivyno, 
medicinos). Junkeriai buvo 
kilmingų, privilegijuotų tėvų 
sūnūs. Plačiausiai karo mo
kyklų durys buvo atvertos ka
detų korpuso, t.y. kariškų 
gimnazijų, auklėtiniams. (Po
locko kadetų korpuso 
auklėtiniai Antanas Martuse-
vičius, Leonas Radus-
Zenkovičius ir Petras Bytau
tas buvo baigę Peterburgo 
karo mokyklas, ėjo atsakingas 
pareigas Lietuvos kariuo
menėje antrajame de
šimtmetyje: dviem pirmie
siems suteikti generolų leite
nantai^ trečiajam — pulkinin
ko laipsniai.) Stojantysis į ka
ro mokyklą, privalėjo būti bai
gęs ne mažiau kaip 6 gimnazi
jos klases. Kadangi karininko 
profesiją iš seno Rusijoje gau
bė garbės aureolė ir lermonto-
viška romantika, norinčių tap-
tf^įiftikeriais visada būdavo 
kėnį kartus daugiau, negu 
mokykla galėdavo priimti. Dėl 
to konkursas, stojant į karo 
mokyklas, iš esmės vykdavo 
ne tarp šešias klases baigu
siųjų, bet t- rp gimnazijų abi
turientų ai a jiems prilygintų 
kitų' mok\Klų 'aukštesniųjų 
komercijos, realinių gimnazi
jų, mokytojų seminarijų) auk
lėtinių. K. Žukas, buvęs kraš
to apsaugos ministras lemia
mų kovų metu su lenkais 1920 
metais, atsiminimų knygoje 
„Žvilgsnis į praeitį" prisimena, 
kad 1907 m., kai jis stojo į Vil
niaus karo mokyklą, preten
dentų buvę gerokai per tris 
tūkstančius, o mokykla galė
jusi priimti tik maždaug šim
tą. Dideli stojančiųjų konkur
sai karo mokyklų vadovybei 
buvo patogi dingstis užkirsti 
kelią siekiantiems karininko 
karjeros iš nepatikimų imperi
jos pakraščių, kurie, būdami 

Kitus aukštesnius kadrinius 
karininkus lietuvius beveik 
galima suskaičiuoti vienos 
rankos pirštais. Tai: Jurgis 
Kubilius, Pranas Liatukas, 
Stasys Nastopka, Jonas Gal
vydis-Bykauskas, Vladas Na
gevičius, Vincas Grigaliūnas-
Glovackis, Edvardas Adamka-
vičius — pulkininkai ir štabo 
kapitonai. Nė vienas jų nebu
vo mokęsis generalinio štabo 
akademijoje. 

Pirmasis pasaulinis karas, 
kurio kariaujančių valstybių 
skaičių 1914 m. rugpjūčio 2 d. 
papildė Vokietija, paskelbusi 
karą Rusijai, vertė didinti vis 
naujų mobilizacijų į karą šau
kiamų vyrų amžiaus ribą. 
Prieš karui prasidedant, į Ru
sijos kariuomenę mobilizuoti 
gimusieji 1893-1895 metais, 
t.y. 19-21 metų vyrai. Bet, kai 
1915 m. vasario mėnesį gene
rolai A. Samsonovas ir P. Re-
nenkampfas, įklampinę Au
gustavo miškų pelkynuose, 
prarado vadovautas I ir II ar
mijas, Rusijoje pradėti mobi
lizuoti vyrai iki 23 metų. Kuo
met 1915 m. vasaros ir rudens 
mėnesiais vokiečiai išstūmė 
Rusijos kariuomenę iš Lenki
jos, Galicijos, Lietuvos (Kau
nas užimtas 1915.VIII.18, Vil
nius — 1915.DC.19), o frontas 
Kuršžemėje priartėjo visai 
prie Rygos ir beveik per visą 
karą ėjo mažai kitusia linija 
palei Dauguvos upę, Švenčio
nis, Baranovičius, Rovną, Čer
novicus, į armiją mobilizuo
jamų vyrų amžiaus riba jau 
buvo 40 metų. Sutelkta mil
žiniška Rusijos armija — apie 
16 milijonų karių, iš kurių 
apie 65.000 buvo lietuviai. 

Žudynės frontuose reikalavo 
vis naujų ir naujų aukų. Ka
reiviams ėmė trūkti karinin
kų, jų vadų. Ypač stigo že
mesniųjų karininkų, kas vado
vautų baterijoms, kuopoms, 
būriams, kad būtų išlaikytas 
būtinas kareivių ir karininkų 
santykis, reikėjo skubiai libe
ralizuoti karininkų rengimo 
tvarką bei papildomai steigti 

P»pnr*cikai Antanas Vilrni*kis ir .Jonas Paužuolm 1917 m. 

naujas karo mokyklas. Vy
riausybė turėjo atšaukti karo 
pradžioje išleistą savo įsaky
mą atleisti nuo mobilizacijos 
specialiųjų vidurinių mokyklų 
baigiamųjų kursų moksleivius 
ir aukštųjų mokyklų studen
tus . 1916 m. vasario 17 d. stu
dentų mobilizacijos įstatymu 
siekta panaikinti, arba bent 
sumažinti , jaunesniųjų vadų 
stygių fronte. 

Vieni mobilizuotieji studen
tai (didesnio išsilavinimo, tin
kamesni karininko tarnybai) 
buvo skiriami į mokomuosius 
batalionus (Caricine, dabar 
Volgogradas, Charkove, Tom-
bove, Permėje, Semipalatins-
ke), kiti — tiesiai į masiškai 
pradėtas steigti praporščikų 
(pirmasis karininko laipsnis, 
leitenanto atitikmuo) mokyk
las. Praporščikų mokykloms, 
skirtingai nuo savas tradicijas 
turėjusių, žinomų karo mo
kyklų, nebuvo suteikiami šlo
vingi vardai. Peterhofe, Mask
voje, Kijeve, Odesoje veikė net 
po kelias praporščikų mokyk
las, kurios, pagal esamų mo
kyklų kiekį žymėtos didėjan
čiu skaitmeniu. Gačinoje vei
kęs praporščikų rengimo 
kompleksas vadintas Šiaurės 
vakarų fronto praporščikų mo
komuoju centru; Pskove — 
Vakarų fronto; Sevastopolyje 
— Pietvakarių. Į praporščikų 
mokyklą galėjai būti priimtas, 
tik turėdamas ne mažesnį, 
kaip gimnazijos šešių klasių 
arba atitinkantį, išsilavini
mą. Akademinio jaunimo gau
sa lėmė, kad kai kurių pra
porščikų mokyklų kontingen
tas formuotas vien tik iš buvu
sių aukštųjų mokyklų studen
tų. Todėl tarp sąvokų „karo 
mokykla" ir „Praporščikų mo
kykla" griežtos ribos nelabai 
įžvelgiama, ir pastarosios daž
nai vadinamos taip pat karo 
mokyklomis. Abiejų sąvokų 
suvienodinimu neretai būdavo 
nepatenkinti žymesniųjų karo 
mokyklų auklėtiniai, kurie į 
neturėjusias geresnės moky
mo bazės ir veikusias prie di
vizijų, netgi pulkų štabų, pra
porščikų mokyklas, rengusias 
beveik vien pėstijos karįnin-
kus, žvelgė su tam tikra pa
šaipa. 

Kasdieninėje kalboje visos 
karo mokyklos vadintos įpras
ta rusų kalbos trumpinamąja 
forma, pavyzdžiui „Serpu-
chovka" (prie to paties vardo 
gamyklos esanti III praporš
čikų mokykla Maskvoje), 
„Konstantinovka" — įžymioji 
Peterburgo artilerijos mokyk
la, kurią baigti turėjt laimę ir 
vienas kitas mobilizuotas lie
tuvis studentas (Jeronimas 
Lborevičius, Feliskas Kvartū-
nas ir kt.). 

Studijos karo mokyklose la
biau panašėjo į kursus negu 
į sistemingą karybos specia
listų rengimą, nes užuot 2-3 
metų mokymosi taikos sąlygo
mis, tenkintasi 4-6 mėnesiais. 
Mokytis pagal sutrumpintas 
karo meto programas vertė 
tiek fronte, tiek užfrontėje 
vadų laukiantys eiliniai karei
viai. Išbraukti iš mokomųjų 
programų bendruosius daly
kus ir taip smarkiai sutrum
pinti mokymosi laiką labai 
lengvino tai, kad daugelis jun

kerių kuopų buvo sudarytos iš 
vakarykščių studentų. Pėsti
jos karininkams praporščiko 
laipsnis buvo suteikiamas po 
keturių mėnesių sėkmingų 
studijų, artilerininkams — po 
pusmečio, raitininkai korne-
tais tapdavo po 5 mėnesių. Se
nieji karo mokyklos absolven
tai mokyklos baigimo proga 
gaudavo specialų žymenį, kurį 
segėdavo kairėje mundiro 
pusėje. 

Karininkų laipsniai taip pat 
neretai būdavo suteikiami ka
reiviams už parodytą narsu
mą fronte. Baigusieji moko
mąsias kuopas puskarininkiai 
specialiose komisijose karinin
ko egzaminus galėjo laikyti 
eksterno teisėmis. 

Pavasariniu vėju padvelkė 
Rusijos kariuomenėje tarna
vusiems mažųjų tautų ka
riams, kai vyriausiojo Šiaurės' 
vakarų fronto vado įsakymu 
ginti Rygai nuo vokiečių 
1915.07.19 buvo leista kurti 
latvių šaulių pulkus f1916 m. 
pab. 8 jų pulkuose buvo 38 
tūkst. kareivių ir I tūkst. ka
rininkų). Didžiausių trukdy
mų stoti į karo mokyklas pa
naikinimo lietuviai sulaukė 
tik po Vasario revoliucijos, kai 
1917 m. vasario 27 d. caras 
Nikolajus II. Kerenskio šali
ninkų buvo priverstas trauki
nyje atsisakyti valdovo sosto. 
Monarchijai žlugus. Laikinoji 
vyriausybė bandė panaudoti 
savo naudai bundantį carizmo 
pavergtų tautų patriotizmą. 
Tapti karininku jau galėjo ir 
nekilmingas, ir priklausantis 
tautybei, kuriai režimas ne
jautė didesnio pasitikėjimo. 
Čekams, lenkams, suomiams, 
0 vėliau ir lietuviams, leista 
kurti tautinius dalinius. Į pra
porščikų mokyklas imta pri
imti baigusius keturklases 
miestų mokyklas (jos. turėju
sios ir progimnazijų vardą. 
Lietuvoje buvo Zarasuose, Uk
mergėje, Kėdainiuose ir Tel
šiuose). 

Pasklaidžius Lietuvos cent
rinio valstybinio archyvo 730-
ajame fonde saugomas Lietu
vos kariuomenės karininkų 
bylas, matyti, kad pirmieji, at
skubėję 1918 m. į Vilnių re
gistruotis Lietuvos Tarybos 
grįžusiųjų iš Rusijos ir vokie
čių nelaisvės karininkų sąra
šuose, buvo jauni, daugiausia 
1 pasaulinio karo metais rusų 
karo mokyklas baigę, karinin
kai, vadinamieji „Kerenskio 
leitenantai". Be jų energingos 
veiklos nebūtų pasirodęs 
Krašto apsaugos ministerijos 
1918 m. lapkričio 23 d. įsaky
mas pradėti organizuoti Lietu
vos kariuomenę. Jų pastango
mis surengtas „kalėdinis'" lie
tuvių karininkų perversmas 
prieš Apsaugos štabą, su
glemžusi generolą Kondroto-
vičių su jo atsivežtais balta
gvardiečių parankiniais. Jau
nieji karininkai daug nuveikė, 
įkuriant Vilniaus komendan
tūrą ir palaikant šios vienin
telės lietuviškos, ginkluotos 

jėgos gyvybingumą sostinėje. 
Jie buvo tie. kurie pirmieji 
ėmėsi organizuoti lietuviškų 
pulkų užuomazgas Vilniuje ir 
vėliau pasiaukojančiai tą dar
bą tęsė Alytuje bei Kaune. 

O buvo jų vos apie šimtą. 

Prieš tarnybą Rusijos armijoje 
— buvę Marijampolės, Šiau
lių, Kauno. Vilniaus. Rusijos 
miestų gimnazijų mokiniai, 
abiturientai, Veiverių, Kauno 
„Saulės"', Panevėžio mokytojų 
seminarijų „kursistai". mati
ninkai, vaistinių provizorių 
padėjėjai. Visi per didelius 
vargus pasiekė Lietuvą, bėg
dami nuo Tarybų Rusijoje pa
skelbtos priešrevoliucinės ar
mijos karininkų mobilizacijos. 
Grįžo karininkai ir iš vokiečių 
nelaisvės. Norą tarnaut i Lie
tuvos kariuomenėje pareiškė 
vis daugiau vadinamųjų maž-
lietuvių. karini pasirengimą 
gavusių Vokietijoje. 1919 m. 
sausio viduryje, kai buvo pas
kelbta pirmoji karininkų, pus
karininkių ir karo valdininkų 
iki 45 metų mobilizacija, Lie
tuvos kariuomenėje tarnavo 
apie 150 savanorių karininkų 
ir 3,000 kareivių. Po sausio 15 
d. paskelbtos mobilizacijos ka
rininkų skaičius siekė netoli 
trijų šimtų. 

Vasario 8 d. Kėdainių apy
linkėje. Taučiūnų kaimo lau
kuose, negausiam organizuo
jamos Lietuvos kariuomenės 
karių būriui mėginant pastoti 
kelią iš šiaurės pusės norin
tiems Kauną apsiausti bolše
vikams, žuvo pirmasis nepri
klausomos Lietuvos kareivis 
Povilas Lukšys. Vasario 13-
osios naktį ant Alytaus tilto 
per Nemuną buvo bolševikų, 
mėginusių sugniaužti Kauną 
apsupimo žiedu iš pietų, nu
kautas pirmasis karininkas 
Antanas Juozapavičius, veik
lus lietuviškų dalinių Rusijoje 
organizatorius, tuomet vado
vavęs I pėstininkų pulkui. 

Nepaisant aukų, Laisvės ko
vų smagratis kiekvieną dieną 
įgavo vis didesr.Į greitį. 

Apie lietuvių kar ininkus, 
tarnavusius caro Rusijos armi
joje I pasaulinio karo metais, 
jų sutapimą su karininko kar
jera, mokymąsi karo mokyk
lose, lietuvių karinėje spaudo
je pasigendama sistemingų, 
apibendrinančių straipsnių. 
Kai skaitai karininkų biografi
jas, krinta į akis tų pačiu karo 
mokyklų skirtingai rašomi pa
vadinimai, neaišku, kokiame 
mieste tos mokyklos buvo. ku
rie kiti mūsų karininkai yra 
jas baigę. Norėdamas šią spra
gą sumažinti, čia pateikiu 
pluošteli atitinkamų duome
nų, kuriuos pasižymėjau, var
tydamas LCVA kariuomenės 
fondo dokumentus bei skaity
damas karinę spaudą. Gal pa
stangos sistemingiau sužymė
ti karininkų, stojusių žūtbūti-
nėn kovon už Lietuvos laisvę, 
karinį pasirengimą, ir „Drau
go" skaitytojų dėmesį. Svei
kintina, jei tie. kuriems buvo 
lemta tada aktyviai dalyvauti 
ir rikiuotėje, ir atlikti štabų 
karininkų vaidmenį (Širvintų 
ir Giedraičiu operacijos 1920 
metų lapkriti planas buvo pa
rengtas ne kurių nors žinomų 
karybos specialistų, o tik dvie
jų gabesnių „Kerenskio leite
nantų"' (Stasio Pundzevičiaus 
ir Juozo Lanskoronskioi že
miau pateikiamas žinias pa
pildys, pataisys netikslumus. 

Lietuvos karininkai, karo 
mokyklas baigę: 

DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 23 d., a n t r a d i e n i 

P e t e r b u r g e (Pet rapi ly je) : 
Vladimiro pėstininkų karo 

mokyklą: J. Andrašūnas, K. 
Avižienis. E. Balbachas. V. 
Braziulevičius-Braziulis, V. 
Geiga, P. Gladutis, L. Garba-
liauskas. Z. Gerulaitis, V. Ja
navičius, J. Jackus. J. K. Ka-
zitenas, E. Jodko, J. Mucenie-
kas, L Musteikis, A. Svylas, J. 
Variakojis, B. Zaleskis. 

Pavlo pešt. karo m-lą: J. 
Čepinskas, J. Lanskoronskis. 
A. Martusevičius, L. Radus-
Zenkovičius, V. Šaudzis, B. 
Štenceiis. 

Konstantino artilerijos karo 
m-lą: P. Bytautas, K. Bolet-
kis, F. Kvartūnas. 

Nikolajaus kavalerijos karo 
m-lą: E. Adamkavičius, A. 
Druvė. 

Karo medicinos akademiją: 
V. Ingelevičius, L. Janulionis, 
V. Nagevičius-Nagius. K. Ože
lis. 

Nikolajaus karo inžinerijos 
m-lą: B. Kraucevičius. 

Maskvoje : 
Aleksiejaus pėstininkų karo 

mokyklą: B. Giedraitis, B. Ku
bilius, B. Jakut is . J. Laurynai-
tis, V. Mieželis, J. Nasvytis, K. 
Pažemėnas. K. Pošiūnas, J. 
Rymeikis, A. Ružancovas, K 
Sobeckis, E. Šneideraitis, A. 
Ulpa, J. Žilinskas. 

Mykolo artilerijos karo mo
kyklą: A. Jansonas , Č. Ged
gaudas, P. Gudelis, A. Katchė, 
J . Kulitanas, A. Šklėrius, V. 
Matulevičius, J . Vyšniauskas. 

I praporščikų m-lą: A. Vile-
niškis. 

II praporščikų m-lą: A. Ja
kaitis, P. Jurgai t is , P. Murni-
kas. 

III praporščikų m-ią: V. 
Landsbergis-Žemkalnis,R. No
reika. 

IV praporščikų m-lą: J . Ba
nys, St. Girdvainis, A. Kaza-
nas, J. Krukonis, B. Pečiulis. 

Kijeve: 
Konstantino karo mokyklą: 

R. Burokas, M. Dauknys, P. 
Dundulis, Č. Kairiūkštis, K. 
V. Michalauskas, A. Pupkys, 
S. Laucius, P. Ruseckas, Z. Vi
dugiris, J . Vileišis. 

Aleksiejaus karo inžinerijos 
mokyklą: A. Novickis. 

I praporščikų mokyklą: J. 
Bužinskas, J. Asevičius. 

II praporščikų m-lą: V. Ben-
doravičius, M. Micevičius. 

III praporščikų m-lą: A. Ka
rosas. 

IV praporščikų m-lą: J. Ado
maitis, L. Lingevičius. 

Odesoje: 
pėstininku karo mokyklą: B. 

Ivanauskas, J. Juodišius. V. 
Steponaitis. J Šlepetys, Z. Ta-
levicius, P. Žemaitis. 

Sergijaus artilerijos karo 
mokyklą: P. Dočkus, A. Grite-
vičius. 

Tbilisyje: 
karo mokyklą: P. Dirkis. V. 

Jankauskas . J. Kar tanas , J. 
Petruitis, S. Raštikis. 

I praporščikų m-lą: J . Bivai-
nis, M. Želsnys. 

II praporščikų m-lą: A. Ma-
kulavičius, P. Masiulis, A. Šle
petys. 

Kazanėje: 
karo mokyklą: S. Bendikas, 

A. Liutermoza, M. Petrovas, 
S. Rusteika. J . Stanaitis, P. 
Tvaronas. 

II praporščikų m-lą: V. Gvil
dys. B. Namajuška. 

V i l n i a u s karo mokyklą 
1 1915 m. vasaros pab. perkelta 
į Poltavą): J. Acukas. P. Bizo-
kas, J. Butkus, J . Čaplikas, S. 
Gečiauskas. A. Jakai t is , V. 
Giedrys, V. Grigaliūnas-Glo
vackis. M. Katchė. J. Kubilius. 
P. Kubiliūnas. P. Liatukas, S. 
Nastopka, A. Pošiūnas, P. Ta
mašauskas, S. Zaskevičius, S. 
Žukauskas. V. Žutautas. 

Pridurtina, kad šią. labai 
gerą vardą turėjusią, karo mo
kyklą buvo taip pat baigęs Es
tijos kariuomenės vadas 
'1935-1940) generolas Laido-
neris. 

. .1 ;kio leitinunta^" Smolens
ke .i' vfargos bataliono prap
orščikas. s*ie tas pirmųjų Lietuvos 
kariuomenės savanorių, Kleopas 
Vytautas Michalauskas Prie mun
duro segi Kijevo Konstantino karo 
mokyklos, kurią labai gerai baigė 
1917 m , žymeniu — sidabrine 
aštuonkampe žvaigžde 

Čugujevo karo mokyklą: S. 
Baitrimas, P. Černiauską.-. M 
Karaša. P. Kaunas, S. Leonas. 
J . Namikas. J. l 'rbšys. K 
Skučas. 

O r e n b u r g e : 
karo mokyklą: J. Milašius. 

K. Musteikis. S. Pundzevičius. 
kavalerijos karo m-lą: A. 

Plechavičius, P. Plechavičius. 
I rku t sku karo mokyklą: J . 

Laužonis, I. Podgaiskis-Paši-
lys. B. Pulkauninkas. A. Slab-
šinskas, B. Sližys. 

Pe te rhofe : 
I praporščikų mokyklą: A. 

Barotas, J. Laurinaitis, S. Sy-
rus, J. Stepelis. 

II praporščiku m-!ą: K. Aly-
ta. J. Matulionis. K. Škirpa. A 
Švambarys-Švebrauskas. N 
Zabulionis. 

III praporščikų m-lą: V. 
Barzda-Bradauskas. J . Bobe
lis, V. Gavelis. 

IV praporščikų m-lą: A. Gar
mus. J. Gaudiešius, S. Biruta-
vičius, J . Mačiulaitis. 

Šiaurės fronto praporščikų 
mokyklą Gačinoje: J. Churgi
nas, A. Grušeckas-Grušaitis. 
P. Narkūnas, A. Žemaitis. 

Vakarų fronto praporščikų 
mokyklą Pskove : R. Liormo-
nas, J. Mikuckis. S Ratke- • 
vičius, J . Vėgelis. 

O r a n i e n b a u m o dabar Lo
monosovas; praporščikų mo
kyklą: J . Gaivydis-Bykauskas. 
J . Karosas. 

Čis topol io praporščikų mo
kyklą: A. Sinickas. 

S a r a t o v o praporščikų mo
kyklą: J . Nastopka. 

T a š k e n t o pėstininku karo 
mokyklą: H. Kontrimas. J. 
Skorulis. 

Vokiet i joje: 
Mainco artilerijos karo mo

kyklą: J. Šimkus. 
Bever lovo VI artilerijos di

viziono mokomąją kuopą: A. 
Gailius. 

To paties diviziono atesta
cinėje komisijoje išlaikius ka
rininko egzaminus. A. Gailiui 
suteiktas artilerijos leitenanto 
laipsnis. 

P a s t a b a . Minimose kari
nėse mokyklose, žinoma, nėra 
surašytos visų jas baigusiųjų 
karininkų iš Lietuvos, mūsų 
kariuomenės organizatorių ir 
pirmųjų laisvės kovų dalyvių, 
pavardes. Viliamasi, kad do
kumentinę medžiagą papildys 
gyvieji šaltiniai — tiek vyres
niojo amžiaus „Draugo"' skai
tytojai, tiek ir jaunesnioji kar
ta, neabejinga savo šeimos 
kilmes istorijai. Jų pastabos 
įgalintų patikslinti ir kai ku-
riuo> straipsnyje minimus fak
tus, kurių klaidingumas galėjo 
atsirasti del sinonimiškos są
voku ..praporščikų mokyklų" įt
va ro mokyklų'* vartosenos. 

* U k r a i n a nor i p i rk t i 
e lektros energiją iš Lie tu
vos, rodei artimiausiu metu 
abiejų valstybių energetikai 
aptars elektros kainą ir tech
nines elektros perdavimo gali
mybes. £.ta> 
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Tautinių šokių šventės ruošimo komitetas. 

Rita ir Juozas Karasiejai. Tautinių .šokių šventes vadovai, v 

SVARBU IR PUBLIKAI, IR ŠOKĖJAMS 
XI Lietuvių tautinių šokių spausdinimas, sukaupiant vi-

šventes ruošos darbai spar- sų grupių ir vadovų nuotrau-
ciai rieda, vyksta repeticijos, kas. sudarys stambias išlai-
klostosi planai...Artėja didžioji das. Metraštis bus dal inamas 

Rengėjų komitetas visiems šokėjams. Stengiama
si išlaidas padengti iš priva
čių, organizacinių ir komerci
nių skeibimų. Sveikinimai-
skelbimai '50 doi. — vizitinės 
kortelės dydžio, 100 dol. — 
pusės puslapio. 200 - viso pus
lapio) su čekiais priimami XI 

bank R.. Mississauga, Ont. 
L5C 1T3. Visi prašomi parem
ti šventę, pasveikinti jose da
lyvaujančius, parodyti savo 
susidomėjimą svarbiu kultū
riniu įvykiu, paskelbti ^avo 
pavarde, verslą ar organizaci
ją šiame istoriniame leidinyje. 
Jis visame pasaulyje paskleis 
mi 

KARIUOMENES ŠVENTE 
Nagevičiaus. 

praneša, kad šventės pagrin
diniame viešbutyje. Regai 
Constellation. beveik visi da
lyviams ir svečiams rezervuoti 
kambariai jau užsakyti. Neto
liese esančiame Marriott 
viešbutyje a-416-674-9400 ar
ba 1-S00-905-2811) yra užsa- L T S S būstinėje, ' 2185 Stv 
kyta dabar nemažai kamba
rių, tad vietų dar yra pakan
kamai. Bet geriau ilgai ne
laukti — iiepos pirmasis sa
vaitgalis Toronte ir apylinkėse 
labai judrus, atvyksta daug 
svečių švęsti Kanados gimta

me. 
Pradedama jau rinkti me-
" gą XI LTSS metraščiui. 

-"•• didelio masto leidinio 

1918 metų lapkričio 23 d. 
tapo a tmint ine d iena po Pir
mojo pasaulinio karo atsikū
rusioje Lietuvoje. Tą dieną 
pradėta formaliai a tkur t i Lie
tuvos kar iuomenė. Sakau for
maliai, nes tai buvo ilgoka 
eilė veiksmų ir įvykių, kurie 
rodė atgimstančios Lietuvos 
kar iuomenės ats ikūrimo pra
džią. Štai , tas dokumentas: 

Apsaugos Ministerijai Įsa
kymas Nr. 1 

Lapkričio 23 d. 1918 m. Vil
nius 

1 
Steigiu Apsaugos Tarybą iš 

šuį asmenų: pulkininko Cha-
leckio, papulkininko Nastop
kos ir papulkininko daktaro 

Pulkininką Kubilių skiriu 
Apsaugos Ministerijos Štabo 
Viršininku. 

3 
Pulkininką Galvidį-Bykaus-

kį skiriu vadu pirmojo pulko, 
steigiamojo Alytuje. -Jam įsa
kau tuojau pradėti paruošia
mąjį darbą ir pasirinkti sau 
reikalingą kadrą. 

Apsaugos Ministeris 
Prof. A. Voldemaras 

Stabo Viršininkas 
Pulkininkas J. Kubilius 

Šis įsakymas buvo tik vie
nas akmenėlis Lietuvos lais
vės kovos mozaikoje atsiradęs 

~ų visų įnašą! 

DIDZ1UOKIMES SAVO VYRESNIAISIAIS 
Septyniol ik tos ios premijų į te ikimo šventės d a l y v i a m s 

Graži ši šventė ir labai pras- fa —jau irgi labai seniai 
>eja, su Jumis galiu kuvos gimnazijoje per 

Lin-
lite-

ratūros pamoką nagrinėjant jo 
raštus, įstrigęs toks sakinys: 

_M:rė caras Aleksandras 
trečiasis... Mirė, ir visiems pa
lengvėjo"'. 

Apie carus ir jų mirtis bu
vau kažkur skaitęs- kaip ge
dulą skambino bažnyčių var
pai, žmonės dejavo, ašarojo 
rašydami žurnalistai, o štai 
Kudirka džiaugėsi, įtikinan
čiai pasakodamas, kaip šis ca
ras spaudė, skriaudė žmones, 

Žurn." Ar apie ket- draudė spaudą, tr irnė knyg-
to titulo parašius nėšius į Sibirą, ir vylėsi, kad, 

jo netekus, visiems bus ge
riau. Aišku, už tokį rašymą 
bent jau caro valdininkai Ku
dirkos tikrai nepagyrė. 

Ir kai vėliau pradėjau raši
nėti į spaudą, visada jį prisi
mindavau. Kudirka įtakingai 
man padėjo suvokti, kad ne 
visuomet būtina rašyti ta ip . 
kaip rašo kiti. kad galima ir 
kitaip, ne , :siškai pavėjui, 
šiek tiek i kitą pusę. o kar ta is 

'"'isi^ūfr tik mintimis. Žinoma, ge
riau butų čia būti ir į Jus as
meniškai kalbėti, nes man tai 
išskirtina diena. Ir turėčiau 
daug ką pasakyti, pasakoti 
per ištisus penkiasdešimt me
tų nusitęsusią istoriją — tą is
toriją, dėl kurios Jūs čia mane 
pakvietėte. Tad gal ir gerai, 
kad nesu. nes jeigu būčiau — 
visiems būtų per daug vargo. 

Šeštadienio .Drauge1" po ma
no nuotrauka, prieš pavardę 
parašyta 
virtadalį 
sustota todėl, kad pabijota ne
teisybe tęsti iki pabaigos, o gal 
_ vata, kad bent ketvirtada-

iurnalisto aš gal ir galėčiau 
būti? '•.:-.- -.ymo nežinau, ta
čiau turiu prisipažinti: nesu 
oė koks žurnalistas — net nė 
ketvirtadalis. Ne tik. kad to 
mokslo neturiu, bet niekada 
ne kokios žurnalizmo mokyk-
:>>- nelankiau, to amato nesi
mokiau Esu tik mėgėjiškas 
spaudos bendradarbis, tačiau gal ir prieš stiprų vėją. Jaučiu, 
ir to amato dar vis esu pamo- kad mano rašinių skaitytojai 
komas. Bet noriu ir pasigirti, tokį priešvėjį juose dažnokai 
kad pirmas ir gal pagrindinis galėjo pajusti ir pastebėti, kad 
mokytojais buvo vienas garbin- valdžios mane už tai irgi ne pi
giausių Lietuvos vaikų — dr. 
Vincas Kudirka. Pamoka man 
buvo jo palikimas, iš tikrųjų 
tįk iabar maža to palikimo da-

sada gyrė. Gal dėl to ilgiau 
užtruko palaiminti mane ir 
premijų dalintojams. Bet tai ir 
vra mano „žurnalizmo"' mo

kykla, o gal ir visa jo istorija. 
Tad ir šioji žurnalisto premija 
teko mėgėjui, ir dėl to galiu 
gal net dvigubai pasididžiuoti. 

Todėl ši diena ir yra 
džiaugsmo, laimėjimų šventė, 
ji ne liūdnom gaidom. J u k tu
rime dar ir laikraščių, ir j iems 
ap ta rnaut i reikia bendradar
bių: dienraštis „Draugas", sa
vaitraščiai „Dirva", „Darbinin
kas", „Tėviškės žiburiai", „Ne
priklausoma Lietuva", kiti — 
„Lietuvių balsas", „Laiškai lie
tuviams", „Pasaulio lietuvis". 
Bet jau tur ime ir „Pensinin
ką". 

Tame pačiame lapkričio 6-
tos, šeštadienio „Drauge", pir
mame puslapyje keturiolika 
Lietuvos naujų ministru — 
šviečia gražūs, malonūs jauni 
veidai. Jo priedo pirmame 
puslapyje — irgi gražūs, ma
lonūs penki premijuotų JAV 
lietuvių kul tūrininkų, tik už 
tuos ministrus gal kiek vyres
ni veidai. Koks įspūdingas de
rinys; vieni išsirikiavę tėvy
nėje į darbą jos ateitį kurti , 
kiti čia. išeivijoje — už jau at
liktą savo darbą atpildui at
siimti. Tačiau, deja, šis puoš
nus derinys, šalia džiaugsmo. 

kelia ir didelį rūpestį . Lietuva 
tokias grupuotes gali parodyti 
kiekvienu metu. o mes? Kiek 
čia tokiu jaunų veidų mūsų 
lietuviškai -ateičiai kurt i mes 
begalėtumėm išrikiuoti? Ir tas 
pats klausimas kartojasi jau 
nemažai metų? Tad ar mums 
visiems — ir premijų sumany
tojams, ir lėšų jom parūpin-
tojams, ir dalintojams, ir pre-
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mijuotiems. ir jums, šios gra
žios šventės dalyviams, paga
liau ir spaudai taip ir nerūpi, 
kaip tokios šventės atrodys, 
tarkim, -po dešimties metu? 
Kokią rikiuotę tėvynei tada 
galėsim parodyti? Tiesa, šian
dien mes dar tvirti ir savo vy
resniaisiais galime vertai pa
sididžiuoti: ne tik čia premijas 
laimim, bet ir Lietuvoje kartu 
su pirmą „Draugo" puslapį 
puošiančiais ministrais lygiuo
jami, juos net pralenkiam. Štai 
trys mūsų pensininkai prezi
dentūroje, įskaičiuojant patį 
prezidentą ir du svarbiausius 
patarėjus, trys tokie patys vy
riausybėje — tarp jų ir kariuo
menės vadas, trys ir Seime — 
du iš jų partijų pirmininkai, 
vienas jau ir finansų minist
ras . Ar tai nepasididžiavimas? 

Puiku. Bet vėl neramu — 
kas rytoj0 

Bet, kartoju, šiandien 
mums, ypač man. didelė šven
tė, primenanti ir visą ilgą ma
no kultūrinį, visuomeninį, 
spaudos ir ypač lietuvybės 
išlaikymo darbą. Labai dėkui 
už to darbo įvertinimą. Pir
miausia dėkoju JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūros tary
bai — pirmininkei Marijai Re
inienei uz šių švenčių atgaivi
nimą ir jų suruošimą Lietu
vių fondui už premijoms skir
tas lėšas, išskirtina padėka 
mane įvr t inusia i premijų ko
misijai. Kurios nariai visi yra 
irgi puikūs spaudos bendra
darbiai ir tokios premijos ne
mažiau verti negu aš. Dėkui ir 
mano rašinius spausdinu
siems rec.aktoriams, skaityto
jams, ypač į juos atsiliepu
siems, bft labiausiai dėkoju 
šeimai, sudariusiai sąlygas 
man šioje srityje darbuotis, ir 
pagaliau Jums . šios iškilmin
gos popietės dalyviai, už atsi
lankymą mus visus pagerbti. 

O tos pagarbos mano mate
rialinė nauda — premija bus 
panaudota irgi premijoms, 
įsteigtoms Nainių - Garbonkų 
- Sušinskų šeimų mano tė
viškėje gimtojo namo vietoje 
pastatyt '^ dešimtmetes mo
kyklos moksleiviams taip pat 
už rašinius, puoselėjančius 
svetimžodžiais neužterštą, 
gryną lietuvių kalbą. 

Dokui visiems. 
B r o n i u s N a i n y s 
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LB K u lt iros tarybos premijų 
šventėje). 

kaip ilgos eilės įvykių pasek
mė. 

Prieš daug šimtmečių, tau
toms kilnojantis, lietuviai ap
sistojo Baltijos jūros pietvaka
rių kampe. Tai buvo strate
giškai pavojinga vieta, nes į tą 
pačią sritį skverbėsi ir skandi
navų vikingai, ir slavų gen
tys, ir vokiečiai. To laikotar
pio papročiu, savo gyvenvietes 
ir plotus gynė visi vyrai. Ne
išvengiamai gyventojų nuotai
kose turėjo išsivystyti karin
gumas. Kaip žinome iš istori
jos, užuot pripuolamų plėšikų 
vikingų puldinėjimo, atsirado 
geriau organizuoti kryžiuočių 
ir kalavijuočių ordinai. Lietu
vos gyventojai pradėjo burtis į 
valstybę. Lietuva savo kariuo
menę turėjo atskirai nuo len
kų. Lietuvą okupavę rusai, 
vyrus savo kariuomenėn ėmė 
25 metus trunkančion eilinių 
tarnybon. 1831 ir 1863 m. vėl 

•pasireiškė karinga lietuvių 
dvasia. Tais metais kilusius 
sukilimus galima tik iš dalies 
pavadinti lietuviškais, nes 
juose vadovavo sulenkėję ar 
aplenkėję bajorai — šlėktos. 

Tik 1812 m. buvo suorgani
zuota reguliari Napoleono ka
valerija, bet ji subyrėjo su vi
somis Napoleono pajėgomis. 

Padėtis pradėjo viltingiau 
atrodyti, kai, kilus Pirmam 
pasauliniam karui, į jį įsi
traukusios Rusija ir Vokietija 
pradėjo išsisemti ir kariniai 
silpti. Pirmosiose karui prasi
dėjus kautynėse daug žuvo 
jaunesnių Rusijos karininkų. 
o Rytprūsių kautynėse nuken
tėjo nemaža sumobilizuotų 
lietuvių, patekusių į vokiečių 
nelaisvę. 

Rusijoje pradėta priiminėti į 
karo (praporščikų) mokyklas 
ir lietuvius katalikus. Mokyk
las baigę, vyrai buvo siunčia
mi į frontus, kur įgijo taip rei
kalingų praktinių žinių. 

1917 m. Rusijoje prasidėjo 
revoliucinis judėjimas, o su 
juo atsirado daugiau laisves 
lietuvių tautiniam judėjimui, 
kuris buvo prasidėjęs spaudos 
draudimo metais. Prasidėjo ir 
lietuvių karių veikla: suvažia
vimai, pastangos burtis į lie
tuviškus dalinius. Jų buvo 
Daugpilyje, Petrapilyje, Rže-
ve, Odesoje, Orle, Viatkoje, 
Bobruiske, Molodečne, Poloc
ke, Nevelyje, Smolenske, Uk
rainos fronte, Sibire ir kitur. 
Organizuotis kliudė ir atsira
dę bolševikai. Nei vienas šių 
sambūrių susijungę į Lietuvą 
negrįžo, grįžo tik pavieniai. 
Daug jų Lietuvoje registravosi 
savanoriais. Kai kurie sava
noriais įsiregistravo dar prieš 
lapkričio 23 dieną, todėl tos 
dienos Lietuvos kariuomenes 
pradžia nedera laikyti. 

Lapkričio 23 švenčiame ne 
vien to, aukščiau minėto, do
kumento atsiradimo sukaktį, 
bet ir visos Lietuvos karinės 
minties dieną. 

Kaip rodo istorija, Lietuvos 

Taip atrodo Kaune gaminamas lietuviškas šarvuotis. 
* Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Vyriausias Lietuvos karo vadas 
generolas Silvestras Žukauskas, į 
šias pareigas Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos paskirtas 1919 
m. gegužės 7 d. 

kariuomenė buvo gyvas orga
nizmas, kuris, laikui bėgant, 
kito. Keitėsi išorinis jos vaiz
das, keitėsi apranga bei uni
forma, keitėsi, tobulėjo gink
lai, bet nesikeitė kariuomenės 
pagrindinis tikslas: apginti 
Lietuvos laisvę. 

Pasibaigęs II pasaulinis ka
ras Europos valstybėms įrodė, 
kad nuo totalitarinių kaimyV 
nų sėkmingai gintis reikalin
ga vienybė. „North Atlantic 
Treaty Organization", trum
pai. NATO, pradžia buvo tuoj 
pasibaigus II pasauliniam ka
rui, šiuo metu jau atvirai kal
bama apie Lietuvos įstojimą į 
NATO. Kinta kariuomenės or
ganizacija. Vietoje pėstininkų 
pulkų, matome motorizuotus 
batalionus, išnyko artilerija ir 
kavalerija, visai pakito karo 
aviacija. Įvedama kariuome
nėje anglų kalba, visai pasi
keitė uniformos ir apranga. 
Įvairūs kiti „ženklai" leidžia 
spėti, kad NATO organizaci
joje Lietuvos kariuomenei tek
tų lengvesnis užda.vj#ys, kur 
užtektų M. 133 mQde4io leng
vųjų tankų, kurių pirkimas 
neseniai paminėtas žinia-
sklaidoje. Kartkartėmis pasi
rodo žinių, kad Lietuvos apsi
ginklavimas moderniais gink
lais gaus ir turtingosios Ame
rikos realią paramą.. 

Karyboje nėra pastovumo, 
keičiasi jos dėsniai, priemo
nės, ginklai ir visa kita. Mes 
tos kaitos nematėme, okupan
tams Lietuvos kariuomenę iš
draskius. Dabar matome, kad 
ir atgimstančioji kariuomenė 
lieka lietuviška! 

Vy ten i s S t a t k u s 

\ * PMI A'.UANCĖ 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily servfce to Vilnius with 
;ust one hassle-free eonneetion 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gwes you a relaxed mom-
ing amval for business or pleasure. 
When you're ready to retum, youll 
enjoy same-day Jravel back to 
Chicago through our Ccpenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 
sure our service will be wortd-class, 

and w* aNow you to arr.ve rested and 
refreshed - all for a reasonable fare. 
Find out wnat a wor!d of difference 
SAS cjn mete ix yeur next trlp. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more mfor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 

Rlcfit # 
SK946 

SK744 

SK743 
SK943 

from 
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SMflpMR 
vtous 
Copcnhsger 

• 
Stockhuim 
ttrta 
Copentagpi 
Otugo 

Departure 
4:30 pm 
" « 0 a m * l 
1245 pm 
3-40 pm 

Time Alth/M Tlwie 

740 am+1 

1050 am * 1 
21Spm 
5:40 pm 

http://www.flysas.com
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GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS — 
GYVYBINĖ VALSTYBĖS DALIS 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Pasaulio pavergtų tautų is
torijose ne kartą pasitvirtino 
poeto žodžiai: „Nebeužtvenksi 
upės bėgimo, nors ji tekėtų ir 
pamažu". Kiekviena sąmonin
ga tauta fiziškai ir dvasiškiai ki
tos tautos priespaudoje užgui
ta, anksčiau ar vėliau sukau
pia tiek jėgų, kad sukrunta ir 
siekia laisvės bei valstybingu
mo. Taip atsitiko ir su lietuvių 
tauta. Ilgus metus kentėjusi 
Rusijos carų priespaudą, lietu
vių tautos laisvės ir valstybin
gumo dvasia nepražuvo. Carų 
Rusija, nors naudojo įvairiau
sias nutautinimo priemones, 
bet nė caras, nė žiaurusis Mu
ravjovas, nė kiti Rusijos ga
liūnai jau nepajėgė lietuvių 
tautos sąmoningumo ir tauti
nio atgimimo srovės veržlumo 
užtvenkti: to laisvės troškulio 
lava išsiveržė kaip iš ugnikal
nio. Ir Lietuvos padangėje 
pragydo laisvės vieversiai. At
gavus laisvę ir valstybės ne
priklausomybę, vienas pirmų
jų jaunos valstybės uždavinių 
buvo atkurti savo kariuomenę, 
nes priešų, norinčių mūsų 
žemės plotą sau pasiglemžti, 
knibždėjo visuose pasieniuose. 

Atsikūrusią mūsų kariuome
nę tauta pamilo ir ja didžia
vosi. Laikui bėgant, joje išsi
vystė gražūs papročiai ir tra
dicijos. Tad šią dieną, nors mi
nime ir pagarbiai atsimename 
buvusią bei esamą Lietuvos 
kariuomenę, pirmiausia ski
riame nuo 1918 iki 1940 metų 
buvusiai. 

Senosios Lietuvos kariuo
menės tęstinumas buvo nu
trauktas trečiojo valstybės pa
dalinimo metu 1795 m. Jis 
buvo vėl atkurtas 1918 m., tad 
šįmet sueina 81 metai nuo to 
istorinio įvykio. Iškovojusi 
tautai laisvę ir nepriklauso
mybę, aršių kovų ugnies kaip 
plienas užgrūdinta, ši jaunutė 
kariuomenė ilgainiui išaugo į 
modernią, kultūringą, draus
mingą pajėgą. 

Mūsų kariuomenė turi gar
bingą, žilą praeitį. Ją steigė, 
tvarkė, jai kovose vadovavo 
garsieji Lietuvos vadovai. Ga
linga ir narsi buvo lietuvių ka
riuomenė didžiosios kuni
gaikštystės laikais, nežuvo ji 
nelemtos unijos gadynėj, ir ru
sų vergijos prispaustas, lietu
vis, laikotarpiais sukildamas, 
vis bandydavo atkovoti tautai 
laisvę. 

Atgimusi mūsų kariuomenė 
pagerbė savo šviesią praeitį ir 
su ja susijungė. J i pasirinko 
savo pulkams didžiųjų karo 
vadų: Gedimino, Algirdo, Min
daugo, Kęstučio ir kitų var
dus. 

Nelengva buvo Lietuvos ka
riuomenei atsikurti. Tauta bu

vo rusų ir lenkų nustelbta . 
Didysis karas dar labiau ją 
nukamavo. Bet Lietuva turėjo 
dar tiek tautinio a tsparumo, 
kad pasaulinėj audroj suge
bėjo sutelkti savo jėgas ir su
daryti ginkluotą pajėgą tautos 
gyvybei ginti. 

Lietuvos kariuomenė buvo 
bespalvė. Tai reiškia, kad ji 
bei jos nariai nepriklausė jo
kiai politinei partijai ir vieno
dai sąžiningai tarnavo bet ku
rios krypties vyriausybei. Bet 
ji atskyrė spalvas ir nepri
klausomai veikė, kai įsitikino, 
kad valstybės saugumui grėsė 
vidinis pavojus. J i sukilo net 
prieš savo vyriausybę, kai pa
matė, kad tauta vairuojama 
pražūties keliu. Taip, pavyz
džiui, atsitiko 1926 metais . 

Neverta kalbėti apie mūsų 
kariuomenės sudėtį, organiza
ciją, neskaičiuotina, kiek žuvo 
ir buvo sužeistų per Nepri
klausomybės kovas ir t.t. Tos 
žinios įdomios pirmą, ant rą 
kartą, bet nusibosta, kai kas
met kartojamos. Yra ki tas ka
riuomenės bei jos atskiro na
rio išvidinės sandaros įvaizdis. 

Vienas labai svarbių faktų, 
kuris beveik niekad nemini
mas, yra tas, kad mūsų ka
riuomenė buvo ir t am tikra 
bendro lavinimo mokykla. Ka
riuomenės eilinių visumą pra
džioje sudarė bemoksliai ir 
mažamoksliai. Todėl kariuo
menės vadovybės nusistaty
mas buvo neišleisti atsargon 
nė vieno, nemokančio skaityti 
ir rašyti. Mažai mokantieji 
skaityti ir rašyti buvo lavina
mi. Mokymas buvo į temptas. 
Be pagrindinio kareiviavimo 
apmokymo, jaunuolis buvo 
mokomas mandagumo, draus
mės, bendrinės lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos, geogra
fijos ir kitų dalykų. Patekę į 
specialius Balinius, kaip ryšių, 
geležinkelio, inžinerijos ir ki
tus, baigę tarnybą kariuome
nėje, civiliniame gyvenime ga
vo tarnybas pašto, telefono-
telegrafo, policijos, geležinke
lių žinybose ir kitur, kurių be 
kariuomenėje įgytų žinių nie
kada nebūtų gavę. Negana to, 
kariuomenė lietuvių tautą la
biau sujungė, įkvėpė tautinio 
prasmingumo ir sudrausmini-
mo. Baigę karo tarnybą, dau
gelis įstojo į šaulių gretas , kur 
jų tautinis auklėjimas tęsėsi, 
todėl nedidelėje Lietuvos ne
priklausomybės pabaigoje jau 
buvo apie 66,000 Šaulių są
jungos narių. 

Pasaulis smarkia risčia sku
ba pažangos keliu ir daug kas 
keičiasi. Tos pažangos ribose 
betgi nesikeičia ir išlieka pa
grindinė kariuomenės bei pa
vienio kario užduotis: mylėti. 

saugoti ir ginti savo gimtąją 
žemę. 

Karyboje yra vienui vienas, 
nekintantis dėsnis, būtent — 
laimėti. Lietuvoje, pakelda
mas karo mokyklą baigusį ka
riūną į pirmąjį karininko 
laipsnį Respublikos preziden
tas, uždėjęs kardo ašmenų ga
lą ant būsimo karininko pe
ties, tardavo: JBe reikalo ne
pakelk, be garbės nenuleisk!" 
Ką tie žodžiai reiškia? Jie 
reiškia: neieškok tuščių prie
kabių ir be reikalo kovos nep
radėk. Bet, kovą pradėjęs, be 
laimėjimo ginklo nenuleisk, 
nors paskutinių dešimtmečių 
patyrimu matome, kad šių 
garbės nuostatų daugelis tau
tų jau nebesilaiko. 

Kai prieš keturiolika ar pen
kiolika metų MonDrealyje 
(Kanadoje) šia pačia Kariuo
menės šventės proga skaičiau 
paskaitą, galvojau, kad gana 
gerai aptariau mūsų buvusią 
kariuomenę. Bet po paskaitos 
atskubėjo prie manęs nejau
nas žmogus ir sako: „Tamsta 
išgarbinai negyvą kariuome
nę. Kas iš jos°! Kai reikėjo 
pasipriešinti rusams, tos ka
riuomenės kinkos sudrebėjo 
ir, šūvio neiššovusi, sulindo 
kaip žiurkės po šluota. Reikėjo 
pasipriešinti!" Dar visai nese
niai panašų pareiškimą girdė
jau vienoje salėje. Vadinasi, 
tautoje tuo klausimu puose
lėjamos dvi nuomonės, būtent: 
„reikėjo" ir „nereikėjo" pasi
priešinti. 

Tai yra labai jautr i tema ir 
per 60 metų negirdėjau, kad 
kuris kalbėtojas ją gvildentų. 
Ir tikriausiai, ką šiandien be
pasakyčiau, visų nepatenkin
siu. Bet tai yra tautos istorijos 
dalis, tad negalima į ją ranka 
numoti ir tylėti. 

Panagrinėkime ir vieną, ir 
kitą pusę. 

Vienos minties išpažinėjai 
teigia, kad, jeigu 1940 metais 
būtumėm pasipriešinę Raudo
najai armijai, tai gal būtu
mėm raudonųjų antplūdį su
laikę ir Lietuvos garbė bei 
garsas tarptautinėje arenoje 
būtų susilaukęs daug simpa
tijų, ir gal mūsų laisvės byloje 
būtų buvę daug lengvatų. Ta 
nuomonė paremta žodžiu „gal" 
— gal būtumėm galėję sovie
tus sulaikyti, gal būtumėm su
silaukę lengvatų, bet niekas 
nepareiškia nuomonės, kas 
būtų atsitikę, jei mums nebū
tų pavykę raudonuosius sulai-
kyti. 

Kas gi iš tikrųjų būtų atsiti
kę, jei kariuomene būtų į Lie
tuvą atslenkančiai Raudonajai 
armijai pastojusi kelią? Mes 
dar gerai atsimename, ką jie 
darydavo su savo priešais. 

Tą klausimą nagrinėdami, 
turime atsiminti, kad teisinėje 
valstybėje, kokia buvo Lietu
va, ginkluotos karines orga
nizacijos, kuri butų nepavaldi 

K Karinių oro pajėgų 1-39 Albatrosas. 

vyriausybei, negali būti. Tad, 
kaip ir daugelyje valstybių, 
visų vyriausias karinių pajėgų 
vadas yra valstybes preziden
tas . Tokia santvarka buvo ir 
Lietuvoje: prez. Antanas Sme
tona buvo visų vyriausias 
ginkluotųjų pajėgų vadas ir 
tik jis galėjo įsakyti kariuome
nei sovietams pasipriešinti. 
Prez. Smetona po įtemptų 
svarstymų įsakymo sovietams 
pasipriešinti nedavė. Gal tik
roji to priežastis buvo, jog ka
riuomenės vadovybė per tą 
lemiamą posėdį prezidentū
roje pareiškė, kad kariuomenė 
tokio masto užmojui nepa
ruošta. 

Ar kariuomenė galėjo be vy
riausiojo ginkluotųjų pajėgų 
viršininko įsakymo Raudona
jai armijai pastoti kelią? Aiš
ku — ne! Tad ar dėl to galima 
kaltinti kariuomenę? Taip pat 
j ie" ! Bet, pagal mano čia pa
darytas išvadas, tie užsispyrę 
kariuomenę kaltinantys „stra
tegai" dabar ko gero visą kaltę 
suvers ant valstybės preziden
to ir apkaltins jį kone vals
tybės išdavimu. 

Logiškai samprotaujantis 
žmogus pirma pagalvos: kas iš 
tikrųjų būtų atsitikę su Lietu
vos kariuomene ir visa tauta , 
jeigu Lietuva būtų raudonie
siems pasipriešinusi? Tą klau
simą svarstydami, turime at
siminti, kad rusai yra žiauri ir 
keršt inga tauta. Kai po tre
čiojo valstybės padalinimo Lie
tuvos karo vadai nepanoro 
ta rnaut i Rusijai, o įsijungė į 
Napoleono kuriamos lietuvių 
kariuomenės gretas, tikėda
miesi išvaduoti Lietuvą iš pri
klausomybės Rusijai, Rusijos 
valdovai to neužmiršo. Ir. kai 
sumušta Napoleono kariuo
menė iš Rusijos buvo išvaryta, 
Lietuvoje prasidėjo arši trėmi
mų, naikinimo, rusinimo akci
ja. Netrukus tauta merdėjo 
baisioje vergovėje ir neviltyje. 
Negana to. Rusijos carienė 
Kotryna II, be kitų laisvių su
varžymo, įniko pavergti lietu
vių protą, dvasią ir išnaikinti 
lietuvių tautą, net suvaržy
dama katalikų tikybą. Be to, 
Lietuvos bajorai, kurie dau
giausia buvo svetimtaučiai, 
savo baudžiauninkus lietuvius 
laikė kone vergais ir, norėda
mi pasigerinti carienei bei 
užsitikrinti sau beveik neribo
tas teises, išsiųsdavo Lietuvos 
jaunus vyrus 25 metams į Ru
sijos kariuomenę. Išeinantįjį 
namiškiai apraudodavo kaip 
mirusį. Kadangi tuometinio 
žmogaus amžius buvo apie 50 
metų, tai jaunas lietuvis nau
jokas, išsiųstas karo tarovbos 
atlikti į Rusijos gilumą.' grįž
davo senis ar ir visai negrįž
davo, nes kariuomenėje mir
davo, kuriame nors fronte 
žūdavo ar surusėdavo. Žodžiu, 
tautos gyvastingumo žvakė 
Rusijos valdovų buvo rūpes
tingai deginama iš abiejų ga-
\ų. 

Tai buvo carų Rusija. Rau
donoji buvo keleriopai žiau
resnė. 

Panagrinėkime faktus. Rau
donoji armija, užimdama Lie
tuvą ir artėdama prie Vokieti
jos, jos amžino priešo, sienos. 

atėjo „iki dantų" ginkluota. 
Jos sunkieji ginklai: artilerijos 
pabūklai, sunkieji tankai per 
ištisas naktis riedėjo ir arde 
Lietuvos kelius. Aviacija — 
skrodė padangę. Raudonieji 
gerai ginkluotus vyrus prieš 
mus galėjo pastatyti santykiu 
50-60 prieš vieną, atseit, vie
nas Lietuvos karys, 50-60 so
vietų. Jie išteklių nestigo, nes 
lengvai galėjo savo gretas pa
pildyti naujais žmonėmis, su 
gyvybėmis ir ginklais nesis
kaitė, kadangi pakankamai jų 
turėjo. Tuo tarpu mūsų iš
tekliai ir vyrais, ir ginklais 
buvo labai riboti. 

Reikia atsiminti , kad Raudo
nieji atėjo ne vien Lietuvą 
užimti, bet įsitvirtinti Vokieti
jos pasieny. Pirmųjų dalinių 
įkandin slinko stiprios sun
kiųjų ginklų pajėgos. Gerai at
simename, kaip iš nakties į 
naktį tankų voros ir sunkiųjų 
patrankų baterijos, mūsų ke
lių grindinius, ardydamos rie
dėjo Vokietijos pasienio link. 

Mums pasipriešinus, įsiutę 
sovietai nebūtų pasitenkinę 
vien pergale prieš mūsų ka
riuomenę, bet siekę jos visiško 
sunaikinimo. Nors Rusijos 
valstietis tur i nuoširdumo po-
reiškių, bet ta rp tų kilnių sa
vybių slypi žiauri ir kerštinga 
prigimtis. Tad, mums pasi
priešinus, raudonieji būtų ne 
savo karybos mokslo persvara, 
bet savo fiziniu svoriu, savo 
neišsemiamais ištekliais su
naikinę tuometį Lietuvos jau
nimą, o likusią tautos dalį 
būtų amžiams ištrėmę į am
žino įšaio žemę — Sibirą, 
sugrūdę į koncentracijos sto
vyklas, nukankinę, kol kovo
jančios tautos nebūtų likę. 
Tuo atveju laisvės jau nebūtu
mėm atgavę ne tik po 50 ar 
100 metų. gal ir niekuomet, 
nes nebūtų likę kam kovoti už 

ją-
Taip, pasipriešinusi Lietuva 

gal būtų parą a r dvi išsilaikiu
si, bet kas po to? Tokioms ap
linkybėms esant, nei Alek
sandras Didysis, nei Napoleo
nas, nei Eisenhoweris nebūtų 
prieš Raudonąją armiją atsi
laikę. 

1980 m. kultūros, visuome
nės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas „Tėvynes 
sargas", redaguojamas šviesių 
žmonių, kur iame bendradar
biavo poetas Juozas Aistis, 
pik. Kazys Ališauskas, dr. Do
mas Jasait is , prof. Graurokas 
ir daug kitų, išspausdino pla
toką straipsnį, pavadintą 
„Kodėl nekariavome?" Straips
nis gerai argumentuotas ir 
įtikinantis. Straipsnio išvada, 
kad' Lietuvos vyriausybė prie 
tuometinių sąlygų protingai 
pasielgė, nepasipriešinusi. Ži
nant Lietuvos — sovietų pa
jėgų santykį, būtų įvykusios 
tikros mūsų tautos skerdynės 

Tad. viską susumavus, ma
nau, reikia prieiti išvados, kad 
prez. Antanas Smetona ir jo 
vyriausybė tada raudonie
siems nepasipriešinusi, išgel
bėjo tautą nuo tikros pražū
ties. Vienu ar kitu atveju, ga
lutinė pasekmė būtų ta pati — 
laisves ir nepriklausomybės 
netektis. 

Mūsų buvusias karines pajė
gas reikia skirti į tris vienodai 
svarbius istorinius tarpsnius: 
savanorius, tikrąją kariuome
nę ir partizanus. 

Savanorių kilmės istorija 
yra labai trumpa. Jaunuoliai 
ir seniai, palikę namus ir 
šeimas, skubėjo į surinkimo 
punktus, kad organizuotai pa
stotų kelią, besiveržiantiems į 
Lietuvos žemę priešams. Šie 
tautos karžygiai, daugeiis 
ginklo rankoje niekad netu
rėję, didvyriška drąsa ir beri
biu pasiaukojimu, su dauge
riopai gausesniais, geriau 
ginkluotais priešais, kovojo, 
laimėjo, užtikrino Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Savanoriai, 1918-1920 me
tais įstoję ir sudarę ginkluotą 
pajėgą, buvo pirmieji pakėlę 
ginklą kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę. Savanoriai 
buvo gyvybės dvasios įkvėpė
jai būsimai Lietuvos kariuo
menei: jie sudarė pagrindą 
Lietuvos kariuomenei. 

Lygia greta minime ir Lietu
vos partizanų sąjūdį antrosios 
raudonųjų okupacijos metu. 
Bet partizanai buvo jau ne 
valstybinė (nes valstybės jau 
nebuvo), o grynai tautos valią 
išreiškianti kovojanti pajėga. 
Kokios partizaninio judėjimo 
atsiradimo priežastys? Sunku 
būtų tiksliai nusakyti šių ko
votojų psichologiją, bet viena 
priežasčių, buvo raudonųjų 
siautėjimas Lietuvoje per pir

mą okupaciją. Dauguma jau
nuolių, kurių artimieji buvo 
ištremti į Sibirą, sugrūsti \ 
kalėjimus, nukankinti Rei
niuose. Pravieniškėse, Červe
nėje ir kitur, jautė nenumal
domą pagiežą ir su tuo jausmu 
širdyje išėjo į miškus partiza
nauti. Jų gretas sudarė įvairių 
profesijų ir amžiaus vyrai: ka
rininkai, tarnautojai, studen
tai, vyresniųjų klasių moki
niai, ūkininkai, darbininkai, 
buvo net kunigų Moterys par
tizaninėje veikloje buvo ne tik 
ryšininkės ir slauges, bet ir 
aktyvios kovotojos, rodžiusios 
narsą, lygią vyrams. Jų buvo 
šimtai — motinų, žmonų, se
serų, mylimųjų. Žodžiu, parti
zanai buvo kita tautos pasi
priešinimo pajėga, kuri nedvi
prasmiškai aiškia ginklo kal
ba bylojo priešui, kad jis Lie
tuvoje yra tik laikinas įsibro
vėlis ir už kiekvieno krūmo, 
už kiekvieno kupsto jo laukia 
lietuvio partizano kulka. Šis 
partizaninio pasireiškimo lai
kotarpis, ypač antrosios rau
donųjų okupacijos metu, išsi
skiria iš kitų savo plotme, 
apėmusią visą tautą, ištver
mingumu, trukusiu daugiau 
kaip dešimtmetį, žūtbūtinės 
kovos žiaurumu ir žuvusių 
gausumu. Istorinių šaltinių 
teigimu, kovose žuvo apie 
50,000 partizanų. Į tą skaičių 
įeina kovos lauke žuvę, NKVD 
rūsiuose nukankinti, viešai 
nužudyti ir kitose aplinkybėse 
žuvę. Partizano kovos laiko vi
durkis buvo apie dveji metai. 
Kai partizanai ėmė glaudžiau 
organizuotis, buvo nustatyta 
bendra taisyklė, kad partiza
nais tegalėjo būti tik lietuviai 
— vyrai ir moterys, be am
žiaus skirtumo, aukštos mo
rales, drąsūs, ryžtingi, niekuo
met praeityje nesusiteršę 
prieš lietuvių tautą ir visiškai 
atsidavę už Lietuvos išlaisvi
nimą. 

Nuo pat priešistorinių laikų 
žmogus kariavo, save ar savo 
bendriją gindamas nuo priešų. 
Šiandien retai rasime valsty
bę, kuri neturėtų kariuome
nės, tad kariuomenė yra gyvy
binė valstybės dalis. 

A.tA. 
FELICIJAI MAČIULIENEI 
mirus, sūnui, mūsų žentui ir svainiui, RIČARDUI ir 
GINAI, ROBERTUI ir SUSAN, GAILEI su šeima, 
broliui JULIUI ir VIRGINIJAI SAVRTMAMS bei 
kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
drauge liūdime. 

Regina ir Napoleonas Sabaliūnai 

Irena, Linas ir Lidija, 

Tomas ir Angelė Žukauskai 

A.tA. 
IRENAI PAKALNIŠKIENEI 
mirus, sūnui dr. AL PAKALNIUI ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Černių šeima 

1 

Valdybos narei 

A. t A. 
IRENAI GARUNKŠTIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms EUGENIJAI 
ir KRISTINAI, sūnui TOMUI su šeimomis, vyrui 
BRONIUI GARUNKŠČIUI ir artimiesiems. 

Illinois Lietuvių Respublikonų lyga 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Artėja šventės - Padėkos 
diena, taigi „Draugas" prime
na savo skaitytojams, kad šią 
savaitę „Draugo" administra
cija, redakcija ir spaustuvė 
dirba pirmadienį, antradienį 
ir trečiadienį. Trečiadienį bus 
leidžiamas šeštadienio „Drau
go" numeris kartu su kultūri
niu priedu. Savo skaitytojams 
linkime linksmų, giedrų die
nų. Tačiau negalime nepri
minti, kad jau šią savaitę, šį 
sekmadienį vyks ir mūsų -
šventė - didysis trijų chorų 
koncertas, į kurį visus nuošir
džiausiai kviečiame. 

Nepamirškite užsisakyti 
vietas į Jaunimo centro meti
nę vakarienę sekmadienį, 
gruodžio 5 d. Šv. Mišios už gy
vus ir mirusius rėmėjus 3 vai. 
p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Programa ir vakarienė didž. 
Jaunimo centro salėje prasi
dės 4 vai. p.p. Savo aukomis 
ix dalyvavimu prisidėsite prie 
Šie centro gyvavimo. Apie da
lyvavimą praneškite jau dabar 
tel.į773-778-7500. 

Spalvotų nuotraukų cik
las „Lietuvos kariuomenė" šį 
rudenį eksponuojamas Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte. 
J} paruošė Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyrius. 

Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje pirmininkas Vy
tautas Kasniūnas išrinktas į 
Tėvynės mylėtojų draugijos 
valdybą. Šios dvi seniausios 
pasaulyje lietuvių organizaci
jos nuo įsikūrimo dienos arti
mai bendrauja. Kartu ruošia 
seimus. SLA mini 113 veiklos 
metus, o TMD atšventė šimt
metį— 

Metinė „Draugo" prenu
merata - 100 dol., tačiau JAV 
gyvenantiems lietuviams, šį 
laikraštį užsisakantiems pir
mą kartą, taikoma nuolaida. 
Visiems metams naujieji JAV 
skaitytojai „Draugą" gali užsi
prenumeruoti tik už 65 dol., 
tačiau už prenumeratą reikia 
sumokėti iš anksto metams į 
priekį. Skubėkite, nes „Drau
go" prenumeratos papiginimas 
galios tik iki Naujųjų metų! 

GRUODŽIO 5 D. - JAUNIMO CENTRO ŠVENTĖ 

Prelatas dr. Juozas Prun-
skis, Draugo fondo aukščiau
sio laipsnio garbės narys, 
šiuo metu slaugomas Holly 
Family viloje, Lemonte. Prela
tas Draugo fondui vėl atsiun
tė 1,000 dolerių, juos pridėda
mas prie ankstyvesnių 36,500 
dolerių įnašų. Už tokią didelę 
paramą Draugo fondui nuošir
džiai dėkojame, linkėdami jam 
kuo geriausios sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos. Prela
tas yra didžiausias Draugo 
fondo mecenatas. Jei tokių 
daugiau turėtume, milijonas 
jau būtų pasiektas. 

Sekmadienį į „Draugo" 
koncertą iš Brighton Parko ir 
iš Marąuette Parko vyks auto
busas. Brighton Parke autobu
sas sustos 12:30 v. p.p. prie 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios (44 gatvė ir Califor-
nia Ave.), o Marąuette Parke 
— 12:45 vai. prie „Seklyčios". 
Kaina — 4 dol. Norintieji va
žiuoti prašomi pranešti tel. 
773-376-2934 arba 773-847-
4855. 

Čiurlionio galerijoje pir
moji personalinė Zitos Drun-
gelienės tapybos paroda. Ati
darymas vyks gruodžio 3 d. 
7:30 v.v. Jaunimo centras, 
5600 S. Claremont Ave., 773-
778-7500. 

Net keturiolikos žmonių 
orkestras ir trys dideli cho
rai atliks jubiliejinio „Drau
go" koncerto programą. Šį sek
madienį, lapkričio 28 d., 2 
val.p.p. Mother McAuley auk
štesniojoje mokykloje rengia
ma tikra dviejų dalių muzikos 
šventė. Pirmojoje dalyje skam
bės lietuviški kūriniai, antro
joje - bažnytinė muzika. „Dai
navos" „Volungės ir „Exulta-
te" chorai ruošiasi premjerai 
- pirmą kartą bus atliktas 
naujas lietuviškas kūrinys 
„Tėviškės giedojimai". Skubė
kite įsigyti bilietus į šį jubilie
jinį „Draugo" koncertą - prie 
įėjimo koncerto dieną jų gali ir 
nebūti. Kreipkitės į „Draugo" 
administraciją ir „Seklyčią". 
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• Lapkričio 13 d. pasku
tiniame „Draugo" puslapyje 
„Almos fondui aukojo" žinutėje 
per klaidą buvo išleista: „A. a. 
Vytauto Mačiuikos atmi
nimą pagerbdami aukojo: 
Ramtė Petkaitienė, Ina Nenor-
tienė, Benius ir Gražina Ma-
čiuikai, iŠ viso $170; o tėvų a. a. 
Jono ir Stefanijos Smilgevičių 
atminimą pagerbdama, duktė 
Elena Smilgevičiūtė-Miknienė, 
Thompson Ct — $150." Atsi
prašome! 

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $30 — Ronald Karpius; 
Apolinaras Varneli?. $25 — 
Kazys Barūnas: Halina Dilie
ne; Algis Dūda; Vincas Kamai-
tis; Martynas Kleir.aitis; Ju
lius ir Pranė Pakakai; Faus
tas Strolia; Kristina Švarcas; 
Stasys ir Sofija Vaškiai. $20 
— Joseph Bigelis; Aniceta Gie
draitienė; Pranas ir Ona Mi-
chelevičiai. $15 — Salome 
Duoba; Algimantas ir Dalia 
Urbučiai. $10 — Kazys Ba-
čanskas; Vilius Česna; Maria 
Valiukevičius. Rėmėjams dė
kojam. „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 
60540-7011. (skelbi 

Kalbantis su žmonėmis ten
ka dažnai išgirsti klausimą — 
„Kodėl vartojate Jaunimo 
centro vardą —jaunieji juk se
niai išsikėlė į kitus centrus?" 
Jaunimo centro taryba ir val
dyba užtikrina lietuvių visuo
menę, kad mes gyvuojame ir 
niekam neparduodame šių pa
talpų su juose esančiais Pa
saulio lietuvių archyvais. 
Veikla Jaunimo centre vystosi 
visu tempu. 

Jaunimo centras, daug jau
nimo išauginęs mokyklose, 
ateitininkų, skautų organiza
cijose, chorų ir šokių viene
tuose jūsų visų pasigenda. 

Jaunimo centras, išgyvenęs 
daugiau kaip 40 metų, turėjo 
taisyti savo pastatą. Pataisy
mams buvo išnaudotas vasa
ros laikotarpis ir atlikti šie pa
grindiniai darbai: sutvarkyta 
šildymo sistema, miestui už
liejus asfaltą čia esančioje gat
velėje, vanduo pradėjo sunktis 
per mūro sienas. Turėjome ir 
šią blogybę pašalinti, mūsų 
sienos reikalavo apsaugos nuo 
lietaus — buvo išpurkštos 
skysčiais, įdėtas naujas kili
mas kavinėje ir išdažytos kai 
kurios sienos. Visi šitie darbai 
pareikalavo daug pinigų. Tik 
Jaunimo centro auktojų dos
numas, o ypač didžiulė para
ma iš Lietuvių fondo įgalino 
atlikti šiuos darbus. 

Atėjus rudeniui, į pagražė

jusi Jaunimo centrą, į litua
nistines mokyklas, pradėjo 
rinktis jaunimas. Ruošiamos 
meno parodos, suvažiavimai, 
teatrų pastatymai ir koncer
tai. Šiais pastatais naudojasi 
organizacijos ir naujai atvykę 
lietuviai, gimtadieniams, ves
tuvėms ir kitokiems susibū
rimams. 

Kartais darosi graudu, kad 
ne visos organizacijos ar di
desni vienetai renginius ruo
šia ne Jaunimo centre, o ati
duodama pinigus kitoms įstai
goms. 

Artėja Jaunimo centro me
tinė vakarienė, kuri įvyks 
gruodžio 5 dieną. Tikime, kad 
lietuvių visuomenė parems sa
vo apsilankymu, o ypač tie, 
kurie praleido daug laiko besi
naudodami patalpomis. Tary
bos pirmininkas Vaclovas 
Momkus, tarybos nariai, Jau
nimo centro direktorė Marytė 
Utz, valdybos nariai ir admi
nistratorė Skirmantė Migli-
nienė kviečia visus, nepaisant 
kur begyventumėte, atvykti ir 
paremti Jaunimo centrą. Šis 
centras išsilaiko tik rėmėjų ir 
iš jų gaunamų aukų dėka. 

Jaunimo centras yra saugus, 
pilnas jaunatvės ir pagražėjęs; 
tad iki pasimatymo gruodžio 5 
dieną. 3 vai. bus aukojamos 
Šv. Mišios, 4 vai. meninė prog
rama ir gardi; vakarienė. 

Antanas Paužuolis 

•Victoria August ine , 
Worcester, MA aukoja Lietuvos 
vaikams $100; Lietuvos Vyčių 
kuopa, Anthracite Council No 
144 $25; asmuo, nenorintis 
minėti pavardės $20. Visiems 
aukotojams Lietuvos vaikų var
du dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globa", 2711 West 71 
St., Cbicago, IL 60629. aras 

•„Sidabro varpelis", 
kalėdinis labdaros koncertas 
bus sekmadienį, gruodžio 5 d., 
12:30 vai. p.p. (po 11:00 vai. 
šv. Mišių) Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL.Prog-
ramoje muz. Ričardo Šoko vado
vaujamas moterų ansamblis ir 
pianistė Gintė Čepinskaitė. 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, visus nuoširdžiai 
kviečia į malonią muzikos va
landėlę, kuri suteiks paramą 
vargingiems vaikučiams bei 
studentams. smi» 

• A. a. Jono Švarco at
minimą pagerbdami, Lietuvos 
vaikams aukojo: Marija ir Ka
zimieras Marcinkevičiai, Sue 
Parsons ir Renee Sittley, Doris 
Zielinski, Jim ir Norma Rea-
ville, Vera Marsic, Ron ir Kathy 
Gambino, aukotojas neparašęs 
pavardės. Iš viso suaukota 
$160. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o au
kotojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 West 71 St^ Chicago, IL 
60629. *iw7 

Jaunimo centras Čikagoje 

KUKLIOS KUN. T. SKRUDUPIO IŠLEISTUVĖS 
Kažkada Čikagoje buvo 

daug katalikiškų parapijų su 
gražiomis bažnyčiomis. Viena 
didžiausių ir gražiausių buvo 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčia Marąuette Par
ke, kuri ir dabar tebėra. Lai
kui bėgant bažnyčias pradėjo 
uždarinėti. Uždarymo priežas
tys buvo įvairios: finansiniai 
sunkumai, gyventojų keitima
sis ir kunigų stoka. Ir mūsų 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčia susilaukė sun
kumų. 

Klebonui kun. Jonui Kuzins-
kui išėjus į užtarnautą poilsį, 
likome be lietuvio klebono. Po 
didelių pastangų pasisekė su
rasti vieną kunigą, kuris suti
ko ateiti dirbti į mūsų para
piją. Pasirodo, per anksti 
džiaugėmės. Iš Šv. Barboros 
bažnyčios atėjo klebonas kun. 
Mykolas Yakaitis. Tada gavo
me kun. Rimantą Gudelį, ku
ris atvyko mokytis ir pagelbėti 
šiai parapijai. Kunigui R. Gu
deliui vasarą reikėjo važiuoti į 

me tuo kunigu, ypač jo gražiai 
surengtais Šiluvos atlaidais. 
Paaiškėjo, kad po Šiluvos at
laidų jis grįžta į Lietuvą, ir 
yra paskirtas vyskupo A. Bač-
kio sekretoriumi. Nutarėme, 
kad turime suruošti nors kuk
lias išleistuves. 

Tą dieną vyko Dariaus ir 
Girėno paminklo atnaujinimo 
iškilmės, tai buvo sunku už
sisakyti mūsų valgyklą „Sek
lyčią". Mūsų buvo tik 20 žmo
nių. 5 vai. susirinkome į „Sek
lyčią" ir pagerbėme savo gerą 
kunigėlį. Pagerbimą pradėjo 
Ant. Repšienė, padėkodama 
kunigėliui už mums suteiktas 
dvasines malones ir gražiai 
suruoštus Šiluvos atlaidus. 

Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo kun. Rimantas Gude
lis. Pavalgę pradėjome šneku
čiuotis. Juozas Polikaitis pa
pasakojo, kad jam su kunigu 
yra tekę susipažinti Lietuvoje. 
Ilgesnį žodį tarė dr. Petras Jo-
kubka, kuris, kaip visi žino, 
yra didelis Krikščionių demok 

Lietuvą, kur jis turėjo vado- ratų veikėjas ir yra susirūpi-
vauti jaunimo stovykloms. Ir nęs Lietuvos jaunimu, kad šis 
vėl be lietuvio kunigo. Tuo lai
ku gaudavome keletą jauną 
kunigų padirbėti kelias sa
vaites, bet ir vėl jų nėra. Paga
liau gavome jauną ką tik 
įšventintą kunigą, kuris atvy
ko tiesiai iš Romos. Tai buvo 
kun. Tomas Skrudupis. Jis pa
dirbėjo kelias savaites ir vedė 
Šilutės atlaidus. Susižavėįo-

nenueitų blogais keliais. Prieš 
visiems atsisveikinant, kuni
gui buvo įteikta atvirutė su 
visų parašais. Visi taip pat 
paaukojo ir aukų. Po to visi at
sisveikinome su mielu kuni
gėliu, jam linkėdami laimin
gos kelionės ir Dievo palaimos 
jo pasirinktame kelyje. 

Ant. Repšienė 

A. Šešplaukio-Tyruolio knygos ,.Goethe - gyvenimas ir rinktine jxx;zija" programos atlikėjai OS kaires): O. Lu-
kienė, L. Kvietkauskiene. A :-*-šplauki.-~-Tyruoli*, S. Petersoniene. B Račkauskas, E. Sirutienė, E. Valantinie-
nė, A. Pankienė. 

J. W. GOETHE POEZIJOS POPIETĖJE 
Lapkričio 10 d. , trečiadie

nio vyresniųjų lietuvių po
pietė „Seklyčioje" buvo tikra 
šventė poezijos mėgėjams, nes 
buvo pristatyta dr. A. Šeš-
plaukio-Tyruolio knyga „Goe
the — gyvenimas ir rinktinė 
poezija". 

Įdomu tai, kad 1932 m. 
Kaune „Sakalo" knygų leidyk
la išleido ją Goethe 100 metų 
mirties sukaktuvių proga. 
Antrąją šios knygos laidą, pa
taisytą ir žymiai papildytą, 
1999 m. išleido „Varpo" leidyk
la Goethe 250 gimtadieniui 
paminėti. Goethe poezijos ver
timų šioje laidoje duota bemaž 
trigubai daugiau negu pirmo
joje. O poezija, kaip mūsų ren
ginių vadovė E. Sirutienė sa
kė, yra „gėlė, skleidžianti ma
lonų kvapą". 

Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė Stasė Peterso
nienė parašė A. Šešplaukio-
Tyruolio pagrindinius biogra
finius bruožus ir kūrybos apy
braižą, kuriuos perskaitė E. 
Valantinienė. Sužinojome, kad 
pedagogas, poetas, vertėjas gi
mė 1909 m. Linkuvoje, 1928 
m. baigė Linkuvos gimnaziją, 
1933 m. VDU teologijos-filo
sofijos fakultetą, kur studijavo 
germanistiką ir lituanistiką 
(diplominis darbas — „Vokie
čių klasikai ir lietuvių liaudies 
dainos"). Vokiečių ir lietuvių 
kalbas dėstė Jėzuitų gimnazi
joje Kaune, Marijonų gim
nazijoje Marijampolėje, Šiau
lių berniukų gimnazijoje. Stu
dijų tikslais lankėsi Vokieti
joje, Šveicarijoje, Čekoslova
kijoje. Germanistikos bei ang
listikos studijas gilino Insbru-
ko universitete, kur už diser
taciją „J. G. Herder und die 
baltischen Voelker gavo filo
sofijos daktaro laipsnį. 

1949 m. A. Šešplaukis-Ty-
ruolis atvyko į JAV. Čikagoje 
buvo vienas iš Lietuvių moky
tojų sąjungos kūrėjų. New 
Yorke dėstė St. Francis kolegi
joje ir gilino literatūros bei 
lingvistikos studijas Kolumbi
jos universitete, kur pasirūpi
no, kad botų įvesta lietuvių 
kalba, kurią nuo 1952 m. pats 
dėstė. Eilėraščius, noveles 
spausdino A. Tyruolio ir kitais 
slapyvardžiais. Poetas ir ver
tėjas priklauso Lietuvių žur
nalistų sąjungai, Lietuvių ra
šytojų draugijai ir daugeliui 
kitų. Bendradarbiavo lietuvių 
žurnaluose nepriklausomoje 
Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV. 
Tiubingeno universiteto ar
chyvuose surado Herder lietu
vių dainų vertimų originalus 
ir jų mikrofilmus bei Torūnės 
universiteto bibliotekoje ras
tus Kreutzfeldo dainų pirmuo
sius vertimus parūpino Ko
lumbijos universiteto bibliote
kai. A. Tyruolis — 1997 metų 
Lietuvių rašytojų draugijos 
premijos laureatas — už viso 
gyvenimo kūrybą ir didelį 
įnašą j lietuvių literatūrą. 

Labai įdomią ir gerai pa
ruoštą paskaitą apie Johann 
Wolfgang Goethe skaitė Lietu
vių rašytojų draugijos pirmi

ninkė Stasė Petersonienė. 
Goethe gimė 1749 m. Frank
furte prie Maino. Goethe tė
vas, turtingas teisininkas, ve
dė, pats būdamas 40 metų, 
septyniolikmetę Frankfurto 
mero dukrą Švelnią, linksmu
tę, pasakų sekėją Katariną. 
Goethe apie savo tėvus sakė, 
kad: „Iš tėvo — mano figūra, 
iš motinos — Širdies giedra". 

J.W. Goethe mokslu namuo
se rūpinosi tėvas, o studijos 
vyko Leipcigo ir Štrasburgo 
universitetuose. J. W. Goethe 
studijavo teisę. Nuo 1775 m. 
hercogo Karlo Augusto kvie
čiamas jis apsigyveno Vei
mare. Gavo pasiuntinybės pa
tarėjo vietą (tada tai buvo 
valstybės premjero postas). 
Daug keliavo. 1788 m. savo 
prašymu buvo atleistas iš 
valstybinių pareigų. Visą amžių 
gyveno Veimare, kur ir mirė 
1832 m. Palaidotas kunigaikš
čio Karlo Augusto kriptoje 
šalia Schiller. Goethe laiko
mas vienu iš žymiausių vo
kiečių klasikų ir vienu iš la
biausiai dvasios turtais kada 
nors apdovanotų žmonių. Jo 
genialumas reiškėsi nuo anks
tyvos jaunystės iki gilios se
natvės: poetas priklausė vi
soms literatūros srovėms, rašė 
įvairiais žanrais. Rašė roma
nus. „Jaunojo Verterio kan
čios" padarė Goethe senti men-
talistų vadu, išgarsino Euro
poje. „Hermanas įr Dorothea 
priklauso klasicizmui. Roman
tizmo apraiškų yra romane 
„Giminystė". Goethe rašė ir 
dramas. „Ifigenija" yra idea
lios moters idėja, nėra jokios 
dulkės šiame personaže. Sako
ma^ kad šią dramą jis rašęs, 
žiūrėdamas į šv. Agotos pa
veikslą. Na, ir garsusis „Faus
tas". Pirmoji dalis — 1773 m., 
o antroji — 1832 m. Gunoud 
pagal šią dramą sukūrė nuos
tabią operą. Čia — ir Mefisto
felis — šėtonas, -į jaunystę 
sugrąžintas Faustas, švelnioji 
Margarita ir visokiausių ste
buklų pilna „Valpurgijos nak
tis". 

Goethe rašė daug baladžių. 
Baladė yra eiliuotas pasakoji
mas, turįs fantastinę pabaigą. 
Labai garsi yra „Erlkonig" 
(„Girių karalius"), o baladė 
„Žvejys", primena lietuviškąją 
„Jūratę ir Kastytį", nes ir čia 
gražuolė undinė suvilioja žve
ją. Goethe su įvairių tautų 
liaudies dainomis supažindino 

Kas naujo 
,,Dr.iugo knygynėlyje 

Dalios Staniškienės eilė
raščių knygelėje „Einu na
mo" - net 87 poetės eilėraš
čiai, kuriuose daugiausia at
sispindi asmeninių išgyveni
mų, gamtos, laiko temos. Kny
gelė išleista 1997 m. Cleve-
lande. Jos kaina - 7 dol., su 
persiuntimu -10.95 dol. 

Aldonos Vešciūnaitės po
ezijos knygelę „Medžiai ryto 
laisvėj" 1999 m. Čikagoje iš
leido Algimanto Mackaus kny
gų fondas. 39 poetės eilėraš-

Nuotr. A. Malinausko 
Herderis, iŠ Rygos atvykęs į 
Štrasburgą. Lietuvių dainas 
charakterizuodamas, Goethe 
jas vadino „meiliomis". Goethe 
operetėje „Fisherin" („Žvejė") 
buvo lietuviškai sudainuota 
Sužadėtinės daina. Tikėdama
sis moralinės paramos iš liau
dies poezija besižavinčio poe
to, L. Rėza daug kartų laiš
kais ir dainų nuorašais krei
pėsi į Goethe, kuris nors ir tie
siogiai neatsakė, tačiau Kara
liaučiuje išėjusį Rėzos lietu
viškų dainų rinkinį šiltai su
tiko ir palankiai recenzavo. 

Iš visų trijų literatūros žan
rų Goethe kūrybai būdingiau
sia yra lyrika. Nei dramos, nei 
epo srity jis nepasiekė tokio 
meistriškumo kaip lyrikoje. 
Goethe kūrė tik tai, ką pats 
tikrai ir betarpiškai išgyveno. 
Dėl tų išgyvenimų gausos jo 
lyrikoje randamos visos eilė
daros rūšys ir formos — nuo 
paprasčiausių liaudies dainų 
iki iškilių Pindaro himnų. Žy
mią jo lyrinės kūrybos dalį su
daro meilės eilėraščiai. Poeto 
Goethe mylimųjų buVe^net 
trylika. Jis vedė tik vieną — 
Kristiane Vulpius, kuri suža
vėjo poetą ne grožiu, o nuošir
džiu paprastumu. Ji buvo Goe
the sūnaus motina. 

Štai tokį Goethe mums pa
rodė A. Šešplaukis-Tyruolis 
savo knygoje, o jo verstus Goe
the eilėraščius „Dainius", 
JŽvejas" ir „Girių karalius" su 
dideliu įsijautimu mums per
skaitė Balys Račkauskas. Jis 
baigė, perskaitydamas A. Šeš-
plaukio klasiškai išverstą ku
nigaikščio Leono Sapiegos kal
bą (pasakytą Lietuvos ir Len
kijos Seime) iš Schiller nebaig
tos dramos „Demetrius". Onu
tė Lukienė perskaitė du A. 
Šešplaukio eilėraščius iš kny
gos „Šiapus ir anapus saulės", 
o Aldona Pankienė du eilėraš
čius iš knygos „Kelionė". Visus 
labai maloniai nustebino ir 
sužavėjo Liucija Kvietkaus
kiene, sudainuodama dvi A. 
Tyruolio verstas Goethe dai
nas — „Menu tave" ir „Ežere" 
(dainininkė pati parašė mu
ziką šitai dainai). 

Visi programoje dalyvavu
sieji buvo apdovanoti gėlėmis, 
o poetas ir vertėjas A Šeš
plaukis-Tyruolis programoje 
dalyvavusiems nuoširdžiai pa
dėkojo. Mums labai malonu, 
kad Goethe lyrikos vertėjas ir 
poetas yra mūsų tarpe. 

Emilija J. Valantinienė 

čiuose - medžių, debesų, vaka
ro įvaizdžiai, išnyra ir Veneci
jos, ir Amedeo Modigliani mo
tyvai. Knygelės kaina - 10 
dol., su persiuntimu - 13.95 
dol. 

Žinomo fotografo Algi
manto Kezio naujuosiuose 
2000 metų kalendoriuos* -
kompiuterine technika atlikti 
spalvoti Čikagos miesto įžy
mybių vaizdai. Kalendorių 
kaina - 12 dol., su persiunti
mu - 15.95 dol. 

Algirdo Gustaičio knyga 
„Lietuva kaip sapnas. Antroji 
kelionė į Lietuvą" - 12 dol. 
(su persiuntimu - 15.95 dol.) 




