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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusija nesileis 
išstumiama iš 

Pabaltijo 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. (Elta) 

— „Demokratinė Rusija neatsa
kinga už totalitarinę stalinizmo 
politiką, kurios auka buvo ir ji 
pati. Nepagrįstos lietuvių pusės 
pretenzijos Rusijai, pastangos 
jai daryti spaudimą per trečią
s ias šalis t ega l i sukelt i 
neigiamą atsakomąją reakciją", 
sakoma Rusijos prezidento 
spaudos sekretoriaus Viačeslav 
Kostikov pareiškime, kurį 
rugpjūčio 23 d. išplatino žinių 
agentūra „Interfax". 

Pasak spaudos sekretoriaus, 
jėgos, dedančios pastangas iš
stumti Rusiją iš šio regiono, turi 
suvokti, kad „Rusija šimtme
čiais įsisavino šią geopolitinę 
erdvę, įdėdama į jos vystymąsi 
milžiniškus materialinius ir in
telektualinius resursus. Reng
dama naujos demokratinės už
sienio politikos koncepciją, 
Rusija negali ir neketina at
sitolinti nei nuo istorinių fak
torių, nei nuo nacionalinių inte
resų", sakoma pareiškime. 
Viačeslav Kostikov pabrėžė, jog 
Rusija „turi užtektinai motyvų 
ir argumentų reikalauti įfor
minti sutartimi natūralias ir 
motyvuotas savo pozicijas. Ne
keldama abejonių dėl suvereni
teto fakto, Rusija negali leisti 
išstumti savo interesų", pareiš
kė Rusijos prezidento spaudos 
sekretorius. 

Lietuvos prezidento spaudos 
atstovas Nerijus Maliukevičius 
atkreipė dėmesį, kad V. Kosti
kov pareiškime atvirai tei
giama, neva Lietuva esanti 
Rusijos geopolitinė erdvė ir 
nacionalinių interesų sfera. 
Baltijos šalys dokumente api
būdinamos kaip regionas, iš 
kurio nežinia kas stengiasi 
išstumti Rusiją. „Manau, kad 
tokie pareiškimai neprisideda 
prie Lietuvos ir Rusijos santy
kių gerinimo", pasakė Nerijus 
Maliukevičius. 

Butkevičius: Rusija taiko 
Lietuvai grubų spaudimą 

„Rusijos kar iuomenės 
išvedimo iš Lietuvos sustab
dymas yra Rusijos politinis 
žingsnis, sąmoningai laužantis 
Jungtinių Tautų, kitų tarp
tautinių organizacijų doku
mentų nuostatas ir 1992 m. 
rugsėjo 8 d. Maskvoje pasirašytą 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
grafiką", rašoma oficialiame 
Lietuivos kraš to apsaugos 
ministro Audriaus Butkevičiaus 
pareiškime. ,,Siuo žingsniu 
Rusija ignoruoja didžiausių pa
saulio valstybių ir įtakingų 
ta rp tau t in ių organizacijų 
nuomonę, taiko Lietuvai grubų 
spaudimą, atsisako derėtis, taip 
pat siekia priversti Lietuvą at
sisakyti 1992 m. birželio 14 d. 
referendumu priimtų nuo9ta-
tų". 

Pareiškime Butkevičius rašo: 
„Su visa atsakomybe pareiškiu, 
kad Rusijos Šiaurės-Vakarų 
kariuomenės grupės vado gene
rolo L. Majorov pareikštas 
argumentas, jog kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos buvo ir 
yra nesureguliuotas, neatitinka 
tikrovės. Maskvoje 1992 m. 
rugsėjo 8 d. pasirašius anksčiau 
minėtą išvedimo grafiką, jame 
buvo numatyti realūs Rusijos 
kariuomenės išvedimo terminai 

bei galimybės. Šiuo metu, iki 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
pabaigos likus vienai savaitei, 
Lietuvoje dar yra apytikriai 
apie 2,500 Rusijos kariškių". 

„Visą laiką Lietuvos pozicija 
buvo visus Rusijos kariuomenės 
išvedimo ir su tuo susijusius 
klausimus spręsti tik derybo
mis. Todėl naujoji Rusijos po
zicija — atsisakymas tęsti tarp
valstybines derybas, pereinant 
nuo visuot inai pripažintų 
tarptautinės teisės normų prie 
ultimatumų ir spaudimo takti
kos, kelia rimtą susirūpinimą. 
Šios pozicijos padariniai akivaiz
džiai pablogintų tarptautinį 
klimatą Europoje", teigia Lie
tuvos krašto apasaugos minist
ras. 

Brazauskas : Atlyginimo 
Lietuvai problema nėra 

greitai išsprendžiama 

„Ši diena yra gera proga susi
mąstyti apie istorijos pamokas, 
apie savo Tėvynės likimą", 
pabrėžė rugpjūčio 23 d. kalbė
damas per Lietuvos radiją prez. 
Algirdas Brazauskas. „Juodojo 
kaspino" dieną jis prisiminė 
didžiules aukas, kurias sudėjo 
Lietuva paskutiniosios okupaci
jos metais. Deportacijos, žudy
mai — tai kaina už valstybę, ku
rią neseniai atkūrėme ir vėl 
turime. Mes padarysime viską, 
kad ją išsaugotume. Tai mano, 
prezidento, veiklos prioritetas ir 
pareiga, pasakė Algirdas Bra
zauskas. 

Kalbėdamas apie santykius 
su Rusija, prezidentas nurodė, 
kad padėtis nėra normali. Ta
čiau, pasak prezidento, „mes 
panaudosime visas pastangas, 
kad Rusijos kariuomenė kaip 
galima greičiau ir be jokių 
ekscesų išeitų iš Lietuvos" 

A. Brazauskas pareiškė, kad 
derybų su Rusija delegacija ne
sugebėjo susitarti delegacijų 
lygyje, todėl tolimesni spren
dimai galimi tik aukščiausiu ly
giu. Jis pasakė esąs įsitikinęs, 
kad aukščiausio lygio susitiki
mai įvyks ir juose bus sprendžia
ma daug svarbių klausimų. 
Ypač tai susiję su žalos atly
ginimo Lietuvai problema, kuri 
toli gražu nėra greitai išspren
džiama. 

Valstybės vadovas atkreipė 
dėmesį į tai, kad balsuodami už 
žalos atlyginimą, Lietuvos 
žmonės nepasakė, nei kada, nei 
kaip tai padaryti. Yra pats 
faktas, kurį mes visi priimame 
kaip faktą, nurodė jis. 

Prezidentas informavo, kad 
artimiausiu laiku į Lietuvą at
vyksta Jungtinių Tautų ge
neralinio sekretoriaus specialus 
įgaliotinis Tommy Koh, su ku
riuo ketinama aptarti ir Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos bei Lietuvos-Rusijos santy
kių klausimus. 

Lietuva minėjo „Juodojo 
kasp ino" dieną 

Rugpjūčio 23-ąją Lietuvoje 
įvairiais renginiais buvo pami
nėtos 54-osios Molotov-Ribben-
trop pakto metinės, skaudžią 
sukaktį priminė iškeltos juodais 
kaspinais perrištos vėliavos. 

Vilniuje, prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo, įvyko mitingas. 

Iš jūros dugno prie Danijos pakrantės kranu iškeliamas Vokietijos povandeninis laivas U-534. 
Britanijos lėktuvas jį nuskandino 1945 m., porą dienų prieš karo pabaigą. Jį ištraukusieji tikisi 
rasti istorinių dokumentų bei mikrofilmų, išsiųstų paskutinėmis Hitlerio režimo dienomis. Kai 
kurios laivo patalpos liko sandarios nuo vandens 48 metus. 

Rusija gali netekti 
JAV pagalbos, jei 

neišves kariuomenės 
Washington, DC, rugpjūčio 

24 d. — Aukšti Clinton adminis
tracijos pareigūnai pirmadienį 
pareiškė, jog pagal JAV įstaty
mą turės būti nutraukta nehu
manitarinė pagalba Rusijai, jei 
jos daliniai liks Pabaltijo 
valstybėse po š.m. spalio 6 d., 
praneša „Washington Post" 
korespondentas A. Devroy šios 
dienos laidoje. Šiuo pareiškimu 
norima paskatinti Rusiją vėl 
užvesti derybas su Lietuva 
dalinių išvedimo klausimu. 

Sekmadienį, Rusijos užsienio 
ministerijai sustabdžius ka
riuomenės išvedimą iš Lietuvos, 
prez. Algirdas Brazauskas 
atšaukė numatytą vizitą į 
Maskvą tartis su prez. Boris 
Jelcinu apie kariuomenės 
išvedimą. 

Aukštas JAV pareigūnas, ku
ris pakvietė reporterius į 
Baltuosius rūmus painformuoti 
juos apie Rusiją ir nepriklau
somas buvusios Sovietų Sąjun
gos valstybes, pasakė, jog JAV 
tebereikalauja besąlyginio ir 
visiško Rusijos pajėgų išvedimo 
iš Lietuvos ir Estijos bei Lat
vijos. 

Šioje vietoje prieš šešerius me
tus į protesto mitingą buvo 
susirinkę Lietuvos disidentai, 
kuriuos vėliau už tai persekiojo 
KGB. 

Mitingą pradėjęs Lietuvos 
Laisvės Lygos vadas Antanas 
Terleckas susirinkusiems primi
nė, kad prieš šešerius metus 
prie poeto paminklo būrelis drą
suolių pirmą kartą viešai 
sugiedojo tuomet uždraustą 
Lietuvos himną. Viena iš 1987 
metų akcijos organizatorių, 
žinoma disidente Nijolė Sadū-
naitė kalbėjo, kad reikia 
išlaikyti optimizmą, nes prieš 
šešerius metus buvę kur kas 
sunkiau. 

Opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis pabrėžė, jog 
svetima kariuomenė turi būti 
išvesta iš Lietuvos pagal pa
sirašytą tvarkaraštį. Pasak jo, 
Rusija grasina armiją išvesti 
patogiu sau laiku, bet „pato
giausias laikas tai padaryti — 
iki rugpjūčio 31 dienos". 

„Mes draugiškai kalbamės su 
abiem pusėmis", pareiškė JAV 
pareigūnas. „Jos šiuo metu yra 
derybų procese, bet gaila, kad 
dabar matome kai ką panašaus 
į viešas derybas", jis pažymėjo. 
Jis sakė, jog JAV Jokiu būdu 
negrasina" Rusijai, bet „mes 
žinome ir jie žino" JAV įstaty
mo reikalavimus. Pabaltijo 
nepriklausomybė yra stiprus ir 
emociškas klausimas JAV-ose, 
rašo korespondentas Devry, o 
„Freedom Support Act" įsta
tymas, kuriuo Rusijai teikiama 
techninė pagalba, turi pataisą, 
reikalaujančią, kad JAV prezi
dentas iki š.m. 6 d. 
Kongresui duotų žinią, kad 
Rusijos kariuomene jau išvesta 
iš Pabaltijo šalių arba kad jau 
su visomis trimis yra sudarytos 
sutartys su tvarkaraščiais, kada 
išvedimas bus užbaigtas. JAV 
įstatymas numato Rusijai skir
ti apie 700 milijonų dolerių 
vertės techninės pagalbos. 

Kalbėjo ir apie J A V 
vaidmenį visame reg ione 

Nors šis Clinton administraci
jos pareigūnas kalbėjo specifiš
kai apie Lietuvą. j;s sakė, jog jo 
tikslas, sušaukiant korespon
dentus, buvo „atitaisyti žinias" 
apie bendrą JAV politiką tame 
regione. Jis numojo, kaip ne
reikšmingą, sugestiją, kad JAV 
peržiūrėjimas savo vaidmens 
taikos palaikymo operacijose, 
imtinai ir JAV politikos ryšium 
su Jungtinių Tautų vaidmeniu 
buvusios Sovietu Sąjungos 
valstybėse, privers JAV tiesio
giai tarpininkauti ar daryti 
intervencijas kylančiuose 
regioniniuose bei etniniuose 
nesutarimuose ka' kuriose bu
vusios Sovietų Sąjungos vals
tybių. 

Atsiliepdamas Ru.ijos ir 
„New York Time/ ' bei ,Wall 
Street Journal" vedamuos:uose 
išreikštas abejones dėl JAV po
litikos, administracijos pareigū
nas pabrėžė, jog JAV visiškai 
nebando imtis tarpininko tarp 
Rusijos ir buvusių Sovietų 

• v 

Lietuvos 
pareiškimai dėl 

kariuomenės 
sustabdymo 

New Yorkas, rugpjūčio 23 d. 
— Šiandien Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui įteikti 
dar du Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) pareiš
kimai dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos teritorijos 
sustabdymo, praneša Lietuvos 
Nuolatinė Misija Jungtinėse 
Tautose. 

Laikinasis reikalų patikėtinis 
Algimantas Gureckas pareiški
mus įteikė gen. sekr. Boutros 
Boutros-Ghali su prašymu juos 
paskleisti kaip oficialius JT 
dokumentus Saugumo Tarybai 
bei visoms valstybių misijoms. 

Pateikiame pilnus abiejų 
pareiškimų tekstus. 

Rugpjūčio 20 d. pareiškimas 

vauti taikos palaikymo dali
niuose buvusiose Sovietų Są
jungos respublikose. 

Administracijos pareigūnas 
taip pat paaiškino, jog JAV am
basados Maskvoje vedėjo pava
duotojo James Collins pasky
rimas į naujas pareigas — 
nepriklausomų valstybių regio
ninių reikalų koordinatorium — 
nesuprastinas, kaip demonstra
tyvus bandymas kištis į šio 
regiono reikalus. Anaiptol, tai 
— tik dalis JAV pastangų ge
riau tvarkyt is su daugybe 
„mažų gaisrų" visame regione. 

Kontroversija dėl JAV politi
kos buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų atžvilgiu iškilo po to, 
kai „Washington Post", o po to 
ir kiti laikraščiai paskelbė žinią 
apie tuo metu dar slaptą ir JAV 
prezidento nepasirašytą spren
dimą apie sąlygas, kuriomis 
JAV skatintų praplėstą vaid
menį Jungtinėms Tautoms bei 
kitoms tarptautinėms organi
zacijoms, tvarkantis su regioni
niais konfliktais visame pasau
lyje. Numatoma, kad prez. Bill 
Clinton pilnai apibrėš politiką 
šį rudenį, jam bei jo patarėjams 
ją patvirtinus. 

Tikimasi, kad derybos vėl 
pras idės 

Pabaltijo respublikų atžvilgiu 
admininstracijos pareigūnai 
pirmadienį pranašavo, kad de
rybos vėl prasidės ir kariuo
menės išvedimo klausimas bus 
išspręstas. „Tiek rusai, tiek ir 
lietuviai nori, kad daliniai būtų 
išvesti", pareiškė vienas pa
reigūnas. Apie 40,000 Rusijos 
karių yra visose trijose Pabaltijo 
šalyse, o Lietuvoje — 2,500. 

JAV pareigūnai sutinka, jog 
derybų nutrūkimo priežastis 
yra ta, kuri ir viešai minima 
Rusijoje: lietuviai reikalauja 
atlyginimo už sovietinės kariuo
menės Lietuvai padarytą žalą 
per paskutiniuosius 50 metų. 
Rusai tačiau tvirtina, jog jie yra 
atsakingi tik už žalą. padarytą 
per paskutinius 20 mėnesių, 
nuo Sovietų Sąjungos sužlugi-
mo. JAV pareigūnas pasakė, jog 
abi pusės turi gerus argumen
tus. Anot jo, nėra teisingai 
elgiamasi su Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo šalyse gyvenančiais 
rusais; bet ir pabaltiečiai turi 
teisę į Rusijos dalinių išvedimą 
iš jų teritorijos ir į šiokį tokį 

Sąjungos valstybių vaidmens, atlyginimą už padarytą žalą. 
Anot jo JAV-os nenumato ir A n o t J A V pareigūno, JAV 
siųsti savo kariniu dalinių daly- „davė abiems pusėms žinoti, 

1993 m. rugpjūčio 20 d. 
Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministerija gavo oficialų 
Rusijos Federacijos Užsienio 
reikalų ministerijos pareiškimą 
dėl Rusijos kariuomenės išvedi
mo iŠ Lietuvos teritorijos pri
stabdymo. 

Nepaisydama Jungtinių Tau
tų (Generalinės Asamblėjos), 
ESBK (Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos) rezoliucijų, savo tarp
tautinių įsipareigojimų, pasau
linės nuomonės, pagal kurią 
Rusuos Federacija neturi sieti 
kariuomenės išvedimo su kitais 
klausimais, Rusija pažeidė 1992 
m. rugsėjo 8 d. pasirašytą Lie
tuvos Respublikos ir Rusijos Fe
deracijos Grafiką dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lie
tuvos Respublikos teritorijos. 

Lietuva vertina kariuomenės 
išvedimo pristabdymą kaip 
ankstesnių susitarimų laužymą 
ir mėginimą daryti politinį 
spaudimą derybų eigai. 

Lietuva laiko nepagrįstais 
kaltinimus dėl pozicijos pa
keitimo, dėl sąmoningo derybų 
vilkinimo. Daugiau kaip du 
mėnesius, nuo 1993 m. gegužės 
21 d. iki 1993 m. liepos 26 d., 
Lietuva negavo atsakymo į 
Lietuvos Respublikos preziden
to pasiūlymus. Paskutiniame 
derybų raunde Maskvoje derybų 
partneriai atsisakė svarstyti 
sutarties projektą. Rusija negali 
tvirtinti, kad žalos atlyginimo 
klausimas jai yra naujas. Lie
tuva, siekdama išlaikyti gerus 
santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis, iškiliusius nesu
tarimus siekia spręsti derybose. 
Lietuvai nepriimtini Rusijos 
kaltinimai dėl nenoro spręsti 
tarpusavio problemų. 

Lietuvos Respublikos tikslas 
yra atstatyti istorinį teisin
gumą. To siekdama ji pasiruo
šusi pasinaudoti visomis teisi
nėmis ir diplomatinėmis prie
monėmis". 

Rugpjūčio 22 d. pareiškimas 

Šių metų rugpjūčio 22 d. Rusi-

kad ji apgailestaujanti derybų 
nutrūkimą ir patvirtino savo 
poziciją, kad visi Rusijos 
daliniai turi apleisti Lietuvą iki 
rugpjūčio 31 dienos. Jis priminė, 
jog Rusija ir Lietuva yra 
pasirašiusi tokią sutartį su 
tvarkaraščiu ir kad Rusija derasi 
su Estija ir Latvija dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš šių 
šalių. 

jos Federacijos Užsienio reikalų 
ministerija išplatino dar vieną 
pareiškimą Rusijos Federacijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos teritorijos klausimu. 

Jame Lietuvos pusė dar kartą 
kaltinama nenorėjimu derėtis 
dėl susitarimo, kuriuo būtų 
įforminama Rusijos Federacijos 
kariuomenės išvedimo pabaiga. 
Tame dokumente taip pa t 
kalbama apie tai, jog Rusijos 
pusė laiko save laisva nuo įsi
pareigojimų kompensuoti žalą, 
padarytą Lietuvai po 1992 metų 
sausio 1 d., o taip pat įsipa
reigojimų perduoti ginkluotės 
dalį, atstatant Lietuvos Respub
likos gynybinį pajėgumą. Ry
šium su esą pasigirstančiais Lie
tuvoje grasinimais kariškių ir jų 
šeimų adresu, sakoma pareiški
mo pabaigoje. Rusijos pusė 
pareiškia, jog reaguos į galimas 
provokacijas greitai ir ryžtingai. 

Ypatingą Lietuvos susirūpini
mą kelia pareiškimo teiginys, 
jog Rusijos Federacija nemato 
prasmės tęsti tarpvalstybines 
derybas dėl Rusijos kariuome
nės išvedimo. 

Ryšium su tuo Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministerija pareiškia: 

• Panašu į tai, kad Rusijos 
Federacija pradeda propagan
dinę kampaniją prieš Lietuvą, 
kurios tikslas — parodyti, kad 
Lietuvos Respublika yra nesu
kalbamoji pusė. Vienu iš argu
mentų Rusijos Federacija patei
kia žalos padarytos Lietuvai per 
visą tarybinį laikotarpi apimtį 
— 146 milijardų JAV dolerių — 
kuri neva yra įrašyta į Lietuvos 
pateiktus projektus. Tačiau 
tiesa yra tai, kad visą laiką 
buvo kalbama tik apie patį žalos 
faktą ir jos atlyginimo principą. 

Atsakomybė už žalą, tame 
tarpe ir ta, kuri padaryta po 
Sovietų Sąjungos iširimo, ne
išnyko vien dėl to, kad derybų 
procesas tuo klausimu yra 
nepasibaigęs. 

Lietuvos Respublikos oficiali 
pozicija — sudaryti ramią 
aplinką šalyje esantiems Rusi
jos Federacijos kariškiams bei jų 
šeimoms ir sąlygas jiems be 
kliūčių palikti Lietuvos Respub
likos teritoriją. Ir ši aplinka bei 
sąlygos yra sudarytos. Lietuvos 
požiūris nekintamas — mes de
rybas matome kaip vienintelį 
civilizuotą problemų sprendimo 
būdą. Jai todėl nepriimtinos 
kitos — politinio, karinio, ekono
minio spaudimo priemonės. 
Mes, skirtingai nuo Rusijos Fe
deracijos Užsienio Reikalų 
ministerijos, derybų tęsime 
matome didelę prasmę. 

— Trijų Lietuvos Seimo 
narių ginčytinų mandatų byla 
gali būti nagrinėjama Tarp
parlamentinės sąjungos parla
mentarų žmogaus teisių komite
te, pareiškė iš Tarpparlamen
tinės sąjungos Genevoje sugrįžęs 
Seimo narys Andrius Kubilius. 
Tai paaiškės šios sąjungos eili
niame posėdyje Canberra, Aus
tralijoje, šį rudenį. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liud 
vikas, šv. Juozapas Calasanz; 
Patricija, Didirė. 

Rugpjūčio 26 d.: Zefirinas, 
Adelinda, Liukas, Tarvilė. 

> 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

VAKARONĖ SU LIETUVOS 
SKAUTUOS VADOVAIS IR 

VADOVĖMIS 
LSS 75 metų Jubiliejinėje sto

vykloje, š.m. liepos 31 — 
rugpjūčio 11 dienomis vykusio
je Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan, stovyklavo ir 23 
skautų,-čių vadovai,-ės iš Lie
tuvos. Dešimties jų, kviestų LSS 
vadovybės, kelionės ir stovykla
vimo išlaidas apmokėjo Lietu
vių Skautų sąjunga. Kitas 
dešimtukas atvyko skautininko 
Č. Kiliulio iš Bostono kviečiami, 
o trejetas savo iniciatyva. Čika
gon atvykusius prieš ir po sto
vyklos savo namuose globojo v.s. 
S. Miknaitis, v.s. Irena ir Al
bertas Kereliai, s. Aldona Palu-
kaitienė ir kt. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
pastangomis, rugpjūčio 20 d. 
vaka re Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje įvyko jauki 
susipažinimo vakaronė su LSS 
kviestais svečiais — broliais ir 
sesėmis iš Lietuvos. Vakaronėje 
dalyvavo daugiau 100 įvairaus 
amžiaus ir laipsnių Čikagoje ir 
apylinkėse gyvenančių skautiš
kosios šeimos narių. 

Svečiams — broliams ir se
sėms susėdus už prezidiumo sta
lo, vakaronę pradėjo ASS vadi-
jos pirmininkas £11. vs. Edmun
das Korzonas, pasidžiaugdamas, 
kad Lietuviškos Skautybės 75 
metų jubiliejų švenčiame kartu 
su vėl nepriklausomos Lietuvos 
skautais ir skautėmis. 

Vakaronę vesti pakviestas 
LSS Tarybos Pirmijos pirmi
ninkas fil. vs. Sigitas Miknaitis, 
pasveikinęs visus, džiaugėsi, 
kad pavyko įgyvendinti pernai 
Lietuvoje apsilankiusios LSS 
vadovybės pažadą į Jubiliejinę 
stovyklą JAV-se pasikviesti Lie
tuvos skautijos vadovus,-es. 
Išreiškė viltį, kad svečiai, susi
pažinę su mūsų stovyklavimo 
būdu (išugdytu per ilgametę 
skautavimo-stovyklavimo prak
tiką), Jubiliejinėje stovykloje 
įgytą patyrimą ir pastebėjimus, 
grįžę Tėvynėn, galės pritaikyti 
savo vienetų veiklos pratur
tinimui. Sekė susipažinimas su 
svečiais, kiekvieną trumpai 
apibūdinant vs. S. Miknaičiui, 
o dalyviams pasveikinant juos 
plojimais. 

Broliai ir sesės iš Lietuvos 
Jol i ta Buzaitytė, kilusi iš 

Alytaus, Vilniaus universitete 
studijuoja socialogiją. Vilniaus 
Akademikių skaučių draugovės 
narė ir Vilniuje veikiančio 
„Kernavės" tunto paukštyčių 
vadovė. 

Rolandas Kačinskas, kilęs 
iš Klaipėdos. Vilniaus univer
sitete studijuoja geografiją. LSS 
Pirmijos ir Tarybos narys, Korp! 
Vytis pirmininkas, „Kernavės" 
tunto Vilniuje skautų draugo
vės draugininkas. 

Romualdas Prascevičius iš 
Šiaulių. Baigęs Vilniaus Peda
goginį institutą 1971 m. Geo
grafijos mokytojas Šiaulių vi
durinėje mokykloje. Vedęs. Turi 
14 metų sūnų ir dukrą. LSS 
Brolijos Vyriausias skautinin
kas ir Šiaulių mišraus tunto 
tuntininkas. Tuntui priklauso 
150 skautų ir skaučių. 

Onu tė Ša rakauska i t ė iš 
Kybartų. Baigusi Marijampolės 
pedagoginę mokyklą. Specialy
bė — med. sesuo-auklėtoja. Yra 
Eucharistinio Jėzaus kongrega
cijos sesuo. Kybartų vidurinėje 
mokykloje dėsto tikybą. Šešta

dieniais parapinėse mokyklose 
dirba katechete — paruošia 
krikšto, pirmosios komunijos ir 
santuokos sakramentams. Lie
tuvos Skautų sąjungos Vyriau
sia skautininke, LSS Tarybos ir 
Pirmijos narė. Dirba su Kybar
tų skautais ir skautėmis. Ky
bartuose šiuo metu yra 47 
skautai,-ės. 

Algimantas Malkevičius, 
1982 m. baigęs Vilniaus uni
versitetą, Filologijos fakultetą, 
specialybė — Lietuvių literatū
ra. Mokytojauja vidurinėje pro
fesinėje mokykloje. Švietimo 
skyriaus inspektorius. Kauno 
jūrų skautų „Divyčio" tunto 
tuntininkas. Vedęs. Turi du sū
nus — 8 ir 4 metų. „Divyčio" 
tunte šiuo metu yra 150 skau-
tų,-čių. 

l i na s Būdavas iš Klaipėdos. 
Baigęs Šiaulių Pedagoginį insti
tutą. Dėsto kūno kultūrą Klai
pėdos 12-je vidurinėje mokyk
loje. Yra jaunesniųjų turistų sto
ties būrelio vadovas. Tuntinin
kas ir draugovės draugininkas. 
Tunte yra arti 100 skautų.-čių. 

Vygan tas Kiu lkys iš 
Vilniaus. 1988 m. baigė Vil
niaus universiteto istorijos 
fakultetą. Dirba Lietuvos 
Respublikos Kultūros pavaldos 
inspekcijoje, archeologinių 
paminklų skyriaus viršininkas. 
Vedęs. Turi du mažamečius 
sūnelius. „Kernavės" tunto 
Vilniuje tuntininkas. Tuntui 
priklauso arti 90 skautų.-čių. 

Monika Girčytė, Vilniaus 
universitete studijavo žurna
listiką. Dirba Kultūros pavaldos 
inspekcijoje generalinio di
rektoriaus sekretore. LSS Ta
rybos narė, „Skautų aido" ko-
respondenė, „Kernavės" tunto 
Vilniuje adjutante ir skaučių 
draugovės draugininke. 

Žydrūnas Pi l i tauskas iš 
Telšių. Neakivaizdiniai Vil
niaus universitete studijuoja 
pedagogiką. Dėsto geografiją 
Telšių 7-je katalikų vidurinėje 
mokykloje ir „SKAT' moko 
topografijos. Telšių tunto tun
tininkas. Tunte yra 90 skautų 
ir skaučių. 

Juozas Žemaitis iš Šunskų, 
Marijampolės apskr. Neaki-
viazdiniai mokosi Kauno Žemės 
Ūkio akademijoje. Dirba Mari
jampolės „SKAT" rinktinės 
štabe. Marijampolės skautų 
draugovės draugininkas. Mari
jampolėje yra 50 skautų,-čių. 

Ž a n a Galeckai tė iš Vil
niaus. 17 m. amžiaus prityrusi 
skautė. Vidurinės mokyklos 
paskutinės klasės mokinė. 
Baigusi žada studijuoti teisę. 
Priklauso „Kernavės" tuntui 
Vilniuje. 

Sigita Galeckienė iš Vil
niaus. Baigusi Pedagoginę mo
kyklą Vilniuje. Dirba vaikų 
darželyje. Šios Lietuvos skautų 
vadovų grupės atstovė kelionė
je. Domisi skautų veikla. 

Dviejų „Kernavės" tuntų atstovų,-ių susitikimas Čikagoje. Iš k.: sėdi - Čikagos kernavietė vs. 
Rita Penčylienė, Vilniaus kernavietė vyr. sk. Monika Girčytė, vs. Halina Plaušinaitienė — čika
gietė, Vilniaus „Kernavės" tuntininkas sk. vytis Vygandas Kiulkys. Stovi — vs Nijolė Užubalienė 
— čikagietė ir vilniečiai prit. sk. Žana Galeckaitė, sk. vytis Rolandas Kačinskas ir sk. akademike 
Jolita Buzaitytė. 

Svečių pasisakymai 

Svečiai buvo pakviesti papa
sakoti apie skautišką veiklą 
Lietuvoje. 

Apie Akademinės skautijos 
įsikūrimą, jos veiklos būdą ir 
potencialą augimui kalbėjo 
Korp! Vytis pirmininkas Rolan
das Kačinskas. Kauno jūrų 
skautų „Divyčio" tunto tun
tininkas Algimantas Malkevi
čius plačiau papasakojo apie 

jūrų skautų veiklą. Lietuvos 
Skautų Vyriausias skautinin
kas Romualdas Prascevičius — 
apie skautybės atsikūrimą, 
skautiškos veiklos raidą, veiklos 
pasireiškimus, santykius su ki
tomis organizacijomis bei prob
lemas. Skautijos augimą stabdo 
vadovų trūkumas. Pagrindinė 
veikla vyksta draugovėse ir sto
vyklose. Pasidžiaugė, kad vė
lesniu laiku jaučiamas didesnis 
susidomėjimas skautavimu ne 
tik vyresnio amžiaus jaunimo, 
bet ir suaugusių, net profe
sionalų tarpe. Visi trys kal
bėtojai apgailestavo Lietuvos 
skautų vadovybėje kilusius 
nesutarimus ir nelankstumą 
juos išspręsti. Ilgainiui tikimasi 
šią problemą pašalinti ir pasiek
ti susivienijimo. Kvietė Lietu
vių Skautų sąjungą užsienyje 
palaikyti artimesnius ryšius su 
skautija Lietuvoje, ypač daly
vavimu Lietuvos skautų stovyk
lose, pasidalinimu savo ilgame
čio skautavimo patyrimu, veik
los metodais ir kt. 

Pasisakyti buvo pakviesti ir 
kiekvienas svečias atskirai. Visi 
reiškė dėkingumą už suteiktą 
galimybę dalyvauti Jubiliejinėje 
stovykloje Rakė, ten įgytą 
patyrimą ir platesnę įžvalgą į 
mūsų skautavimo esmę, meto
dus, vaikų ir vadovų draugišką 
tarpusavio bendravimą, — tikrą 
broliškumą-seseriškumą. 

Vakaronės dalyviams taip pat 
buvo proga klaus t i j i ems 
rūpimus klausimus, ne vien 
apie skautavimą, bet apie pasi
keitimus Lietuvos mokyklų dės
tymo, ypač lietuvių kalbos, 
istorijos ir tikybos programose. 
Apie ideologinį skautų vadovų 
parengimą, tėvų prisidėjimą ir 
pagalbą vadovams,-ėms skautiš
koje veikloje, skautiškų stovyk
laviečių įsigijimą. 

Atsakymai į klausimus paryš
kino, kad švietimo programos 
mokyklose pakeistos, keičiama 
ir mokymo metodika, bet vis dar 
t rūks ta gerai pasiruošusių 
mokytojų, ypač tikybos dėsty
tojų. Tėvų pagalba skautijos va
dovams beveik neegzistuojanti. 
Stovyklaviečių išlaikymas būtų 
beveik neįmanomas, todėl di
desnių pastangų jas įsigyti iki 
šiol nebuvę. Pradžiugino žinia, 
kad atgavinamas „Skautų aido" 
leidimas. 

Klausimus išsėmus, formalioji 
vakaronės dalis buvo baigta fil. 
vs. E. Korzono padėkos žodžiu. 
Ps. Ramutei Kėmežaitei vado
vaujant, linksmai nuskambėjo 
„Atgimė Tėvynė", o didžiu
liame rate broliškai supynus 
rankas — ilgesingoji „Lietuva 
brangi" ir tradicinė „Ateina 
naktis". 

Vakaronės rengėjams pakvie
tus, dalyviai vaišinosi sesių 
akademikų paruoštais užkan
džiais, asmeniškai susipažino su 
svečiais iš Lietuvos ir maloniai 
tarpusavyje bendravo, džiaug
damiesi, kad užmegztas arti
mesnis ryšys su sesėmis ir bro
liais Tėvynėje. 

IR 
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Grįžusi iš Jubiliejinės sto
vyklos, radau bate paparčio 
...(deja, ne žiedą...) lapą, kuris 
neblogiau už žiedą atvėrė ypa
tingų lobių skrynelę — skautiš
kųjų stovyklų prisiminimus. O 
stovyklauta buvo nemažai, bet 
šiuose puslapiuose kalbėsiu tik 
apie DEIMANTINĘ LSS sto 
vykią, vardu „LITUANICA". 

Pustrečios dienos savaitgalis 
buvo per trumpas pilnai įsi
jungti ir išgyventi šią ypatingą 
stovyklą. Ne kartą, vaikščioda
ma jaunystėje numintais Rako 
miško takeliais, gailėjausi, kad 
nestovyklauju visas dienas. 

Penktadienis , rugpjūčio 6 d. 
Vaivorykštės lankas žymi 

kelią stovyklon — atvykstam su 
l i e tum. Šalikfctėje- žodis 
„RAKĄS" matosi iš tolo — 
raidės aukštesnės už Sabonį. 
Tai vis v.s. Vlado Vijeikio 
„išmislas". Jo suplanuotas, ne 
tik šis milžiniškas vardas, bet ir 
simboliški stovyklos vartai bei 
vaizdingi-juokingi miško užra
šai. 

Prie įvažiavimo, kaip papras
ta i , drausmingi, tvarkingi, 
paslaugūs Miško broliai. Daug 
jų išaugo vertingais žmonėmis 
ir susipratusiais lietuviais šios 
ypatingos draugovės gretose ir 
džiugina savo pasisekimais 
drauginininko brolio Uosio (v.s. 
J. Šalčiūno) patriotišką širdį. 
Didžiulė, žalia, LSS šakų ženk
lais nužymėta 75-mečio vėliava 
supasi storų rąstų bokšte, o 
„Kernavės" tunto pastogėje jau 
dega jaukūs žiburiai. Gausus 
stovyklautojų būrys čia stebi 
vaizdajuostę iš ką tik pasibai
gusios Jubiliejinės stovyklos Pa
langoje. 

Šiurptelėję nuo miško drėg
mės, sveikinamės su daugybe 
pažįstamų sesių ir brolių iš kitų 
miestų ir siurpčiojam karštą 
kavą (virdulys čia nuolat burbu
liuoja), o vaizdajuostėje bėga 
Palangos stovyklos veidai ir 
vaizdai: įspūdingas prityrusių 
skautų įžodis pajūryje, akmuo 
su Baden-Powell — prez. A. 
Smetonos parašais, grįžęs į savo 
vietą po 50 metų slapstymo; 
Klaipėdos laivai; Lietuvos kraš
tų pastovyklės ir linksmi jų sto
vyklautojai. Gaila tik, kad tuos 
vaizdus trauko, taškuoja ir tem 

do kažkoks užsispyręs elektro
nikos kipšiukas TV" aparate. 

Štai ir sesė Rita kviečia mus 
į „Kernavės" virtuvę susitikti 
su Vilniaus kernaviečiais. Čia 
įdomiausias lietingo penkta
dienio momentas! Susitinka dvi 
„Kernavės": 35 metų subren
dusi čikagietė ir vienerių metų 
jaunutėlė vilniškė! Ar tikėjom 
kada?... Dabar sėdim visi prie 
užkandėliais apkrauto stalo su
sipažindami, klausinėdami, at
sakinėdami. 

Tai, štai, kaip atrodo sesės-
broliai, kurių entuziazmu nepa
žintai skautybei džiaugėmės 
anąmet, klausydamos Lietuvą 
lankiusios Ritos pasako
jimų: 

Tuntininkas sk. vytis Vygan
tas Kiulkys, adjutante vyr. 
skautė „Pajautos" draugovės 
draugininke Monika Girčytė, 
„Juodojo varno" draugovės drg. 
sk.vytis akademikas Rolandas 
Kačinskas, vyr. skautė kandida
tė Jolita Buzaitytė, paukštyčių 
vadovė, prityrusi skautė Žana 
Galeckaitė „Pajautos" drau
govės skiltininkė. 

Vilniaus „Kernavė" — miš
rus 100 skautų,-čių tuntas. Dau
giausia turįs prityrusių skautų! 
„vyšniukų", kaip jie Lietuvoje 
vadinami. Sunku esą ten gauti 
tos spalvos medžiagos kaklary
šiams, ir sesė Halina žada tokios 
jiems paieškoti Čikagoje. 

Vėlus vakaras slenka į naktį, 
o mes, dviejų skautiškų „Ker-
navių" sesės-broliai vis dar tu
rime kalbos. Svečiai kernavie-
čiai parodo savąjį rankų sunė
rimą ir padainuoja savo tunto 
dainą: 

„Kernius valdė čionai 
Kernavėje seniai — laužus 

čia kūreno... 

Spalio 16 d. — Tradicinė, jūrų 
skautų,-čių rengiama „Puota 
jūros dugne" vyks Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Spalio 10 d. — ASS metinė 
šventė Lietuvių centre, Le
monte. 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Bararyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
T«L (708) 748-4817 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-757S 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802 

Pirm., antr., penktd. 9 v.r.-3 v. p.p., 
ketv. 10 v.r.-7 v.v., trečd., 

šeštd. 10 v.r.— 2 v.p.p 
Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd. 

Sumokama po vizito 

6321 Avondsl*. Ste. 102 
Chicago, IL 60631 
Tel. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stevan Sandlar, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVItek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY B A J A J , M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr, ketv., penki, nuo 12 iki 3 v p.p. 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllls. IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr. ketv.. penkt 4 v.p.p—7 v v, 

Kab. tai. (312)471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M .D . 

IKARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzla Ava., 

Chicago, III. 60652 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BMLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquatte Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 
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Tvirtą įžodį mes duosime tau, 
Kad visada budėsime čia!" 
Iš tikrųjų visai nekeista, kad 

Čikagos ir Vilniaus kernaviečių 
dainos kalba apie tą patį: 
„...ištikimybės pažadą mes davę 
— „tvirtą įžodį mes duosi
me...budėsime visada". 

Tikim, kad ir vieni ir kiti iš
tesėsimi 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p -7 v v antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

III. 

6132 S. Kedzle Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 VV 55th St.. Chicago. IL 
Tai. (312)476-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

IL 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

19055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v.v 

Tel. (708) 448-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tai . 312585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p.p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

Kab. tai. (312) 585 0348; 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 
6-9. antr 12 6. penkt 10-12; 16 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Nepervltle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Naparvllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

. • • -. 



Lietuvos įvaizdis iškraipomas 

PASAULIO SPAUDOJE 
savo Londone išeinantis žurnalas jaučia pareigą išreikšti 

„Index on Censorship" (Cenzu- pasipiktinimą šiuo straipsniu, 
ros indeksas) praėjusių metų kuris nepadeda vystyti gerus 
lapkričio-gruodžio laidoje 
paskelbė Irenos Maryniak 
straipsnį apie mažumų padėtį 
Baltijos valstybėse, pavadintą 
„Nejauki tautų sandrauga". 
Straipsnio rėmuose sugebama 
sutelkti tiek dezinformacijos, 
kad jo autoriais galėjo būti 
Jedinstvo vadovybė ar buvusios 
Gorbačiovo informacijos minis
terijos darbuotojai. 

Liepos pradžioje New Yorke 
leidžiamas tarptautinio išeivių 

santykius tarp tautų ir gali la 
bai pakenkti Baltijos šalių repu
tacijai. Ar tai buvo šio straips
nio tikslas? — klausimu užbai
gia savo protestą lietuvių 
rašytojas. 

Straipsnis iškelia ir daugiau 
dar neatsakytų klausimų. 
Lietuvių PEN centrą reikia pa
girti už jo iniciatyvą, bet kodėl 
i ši žalinga straipsnį iš karto 
neatsakė Lietuvos oficialiosios, 
įstaigos? Dabar, kaip teisingai 

PEN centro biuletenis išspaus- pastebėjo Lankauskas, jau labai 
dino lietuvių PEN centro įstei- nukentėjo Lietuvos, Latvijos ir 
gėjo ir garbės nario Romualdo 
Lankausko protestą dėl šio 
straipsnio. Priminęs, kad doro 
žurnalizmo tikslas yra tiksliai 
informuoti, autorius pareiškia, 
jog Irena Maryniak einanti at
virkščia linkme ir klaidinanti 
skaitytojus apie mažumas Balti
jos valstybėse. Ji tarp kitko, 
tvirtina, kad Lietuvoje vietinių 
rusų padėtis „neišvengiamai" 
blogėja, „spaudoje ir kultūri
niame gyvenime, kaip ir 
politikoje, rusų balsas beveik 
visai išjungiamas". 

Netiesa — atsako Lankaus
kas. Rusai Lietuvoje turi savo 
laikraščius, mokyklas, rusų 
kalbos ir literatūros fakultetą 
Vilniaus universitete, savo tele
vizijos bei radijo programas, 
savo teatrą ir Vilniuje net savo 
„Rusų galeriją". Jie taip pat 
turi savo atstovus Lietuvos 
Seime. 

Irenos Maryniak laiške Lietu
vių PEN centrui padarytą tei
ginį, kad „prieš lenkus nukreip
ta diskriminacija Lietuvoje vis 
didėja", Lankauskas pavadina 
ne tiktai „absurdiška", bet ir 
„juokinga". Jokšai, su tikra 
padėtimi Lietuvoje susipažinęs, 
žmogus nepatikėtų tokia 
„nesąmone". 

Straipsnio autorė taip pat 
pareiškia, jog Latvijoje ir Es
tijoje gresiantis naujoviškas 
„Apartheid", t.y. griežtas vado
vaujančios tautybės ir mažumų 
atskyrimas ir padalinimas į 
privilegijuotuosius bei diskrimi
nuojamuosius. Tasai tvir
tinimas lietuvių rašytoją itin 
„nustebina ir stumia į neviltį", 
nes čia kalbama apie „dvi 
Kremliaus pilnai kolonizuotas 
Baltijos šalis, kuriose, po penkių 
Kremliaus genodico dešimt
mečių, teišliko tiktai apie 50 
nuošimčių pirmykščių tų tautų 
gyventojų 

Estijos reputacija. Žurnalas 
„Cenzūros indeksas" yra paly
ginti kuklaus tiražo, bet jo įtaka 
labai didelė. Juo remiasi ne 
tiktai žmogaus teises ginančios 
organizacijos, bet ir parlamen
ta i bei ministerijos. J u k 
gyvename „informacijos amžiu
je", net ir sovietinei imperijai 
sugriuvus, varžybos tebevyksta 
informacijos arenoje. Ypač 
mažesnėms valstybėms labai 
svarbu, kad jų įvaizdis (tai, ką 
Lietuvos spauda dažnai vadina 
griozdiku žodžiu „imidžas"), 
nebūtų iškreiptas pasaulio 
akyse. Santykiai su užsienio 
šalimis, paskolų ir pašalpų 
dydis, valstybės saugumas, net 
ir svetimos kariuomenės iš
vedimo tempai yra tampriai 
susiję su tuo įvaizdžiu, su šalies 
reputacija. 

Grįžkime atgal į praėjusių 
metų gruodį ir pamėginkime 
parašyti idealų scenarijų. J i s 
būtų toks; Irenos Maryniak 
straipsnį apie mažumų engimą 
Pabaltyje bematant pastebi 
Lietuvos ambasada Didžiojoje 
Britanijoje. Ji aliarmuoja minis
teriją mažumų reikalams Vil
niuje. Su ministerijos pagalba 
angliškai paruošiamas straips
nis, faktų kalba atremiantis ne
teisingus kaltinimus. Šį straips
nį išspausdina „Cenzūros in
deksas" Londone. Jo santrauką 
išplatina ELTOS žinių agen
tūra. Lietuvos reputacija ap
saugota. Per sunku ir per daug 
sudėtinga? „Informacijos 
amžiuje" tai kasdienė rutina. 

Tokios rutinos dalimi turėtų 
būti ir greitas atsakas į liepos 
2 d. Hamburgo dienraštyje „Die 
Zeit" pasirodžiusį straipsnį apie 
Lietuvos „fašistų" ir „vokiečių 
žvalgybos" 1941 m. birželio 
mėnesį „Įscenizuotą sukilimą". 
Lietuvos istoriją tame straips
nyje, remdamasis sovietine isto-

IŠIMTINĖ TĖVYNEI 
KAZYS SAJA 

Pažįstu nemaža pasiturinčių Raudonąją armiją įsileidom be 
tautiečių, gyvenančių JAV. šūvio, o, karui pasibaigus, dar 
Paprasčiau sakant, milijonierių, dešimtį metų bergždžiai liejome 
tačiau tas žodis kartais nuskam- kraują. 1990 metais vėl išsiko-
ba tarytum kaltinimas pratur- vojom nepriklausomybę, tačiau 
tėjusiam žmogui. „Milijonie- po poros metų valdžion išsirin-
rius" talpina savyje kruopelytę kome tuos pačius žmones, kurie 
mums gerai pažįstamos klasinės dar taip neseniai slopino bet 
neapykantos. Dar marksizmo kokį laisvės kvėptelėjimą, 
nepažinusi, lietuvių liaudis Kai kas dėl to net išeivijoj 
turėjo posakį: Dieve, duok iš ka l t i na . Sąjūdį, kait ina V. 
pono ubagą, bet rie iš ubago Landsbergį, piktinasi Lietuvos 
poną. Čia, ko gero, turėta galvoj poli t ikų susiskaidymu — 
kokiu nors viršininku tapęs pamiršta, kokia susiskaldžiusi 
neišprusėlis. Tokių dabar mes buvo ir tebėra pati išeivija, 
turim apsčiai užsikorę ant savo Rodos, atgavę laisvę, turėjom 
galvos. sukrusti visi kaip skruzdės 

Aš jau ne kartą kaišiojau min- pavasarį, čiupti didesnį ar 
tį kuriam nors laikraščiui, dar mažesnį šapą ir a t s ta ty t i 
geriaus televizijai, pradėti sugriautą savo skrusdėlyną. 
straipsnių ar laidų ciklą Kaip pasaulio žydai atkurti 
„Lietuvos milijonieriai". So- sunaikintą savo valstybę 
vietinė ideologija išauklėjo Ką padarysi — esame linkę į 
daugybę apsileidėlių, kartais „difuziją", ištrūkę iš 
atrodo, kad visi l ie tuviai hermetiškos būklės, tuoj pra-
tesugeba dirbti, anot žemaičių, dedam skaldytis. Ir aš pats 
kaip su karvės... Tegul sužino, esu savęs klausęs — kodėl aš 
kaip mūsų tautiečiai, su apytuš- tu r iu draskytis dėl tokios 
čiais nuzulintais lagaminais ištižusios savo tautos? Štai 
atsidūrę svečioje šalyje, per savo susirinksim draugų kompanija 
triūsą ir sumanumą tapo tur 
tingais žmonėmis ir mūsų tau
tai pelnė labai patrauklių epi
tetų: lietuviai sąžiningi, darbš
tūs ir anaiptol ne tešlagalviai. Į 
šiuos žmones turėtume pagarbiai 
atsigrįžti ir pasiklausyti, kaip 
jie, čia karo vėtros atblokšti, 
tapo galingais, šakotais lietu
viškais medžiais. 

Mes čia, Lietuvoj, stebime tru
putį kitaip atsirandančius labai 
arogantiškus milijonierius. Kai 
kurie net viešai ragina kitus 
valstybei nemokėti mokesčių, 
jie esą niekam neskolingi. 
Anksčiau jie neplovė lėkščių, 
nedirbo šlavėjais, krovėjais ir 
neskaičiavo kapeikų. Daugeliui 
turtuoliais tapti padėjo vaka
rykštė kompartija, turinti labai 
daug mafijos bruožų. Dabartinė 
Lietuvos vyriausybė, jiems 
pataikaudama, atsisako indek
suoti ilgametes žmonių san
taupas. Tokiu būdu darbštus, 
taupantis, apie savo ateitį gal
vojantis žmogus tampa ne tik 
nuskurdintas, bet ir paniekin-

ir pasiskelbsime timedais. 
T,M,D duoda pradžią daugeliui 
puikiausių žodžių, iš kurių 
galima sukurti visą programą. 
Tačiau tai lietuviški žodžiai, ir 
mano maištas taip pat lietuviš
kas... Amerikoj lengviau: susi-
amerikietinai pavardę, vedei ki
tatautę ir pasiskelbei pasaulio 
žmogum... 

V. Landsbergis „Sąjūdžio" 
penktųjų metų minėjime tarp 
kitko pasakė labai prasmingus 
žodžius: „Per tuos metus mes 
išgyvenom prasmingo gyvenimo 
džiaugsmą". Iš tiesų tomis 
dienomis ar naktimis mes gyve
nome tarsi ne sau ir jautėmės 
laimingi. Manau, jog tą patį 
jautė net „pasaulio žmonės", 
staiga pajutę, kad Lietuva jiems 
nėra tuščias garsas. 

Visos religijos vienaip ar kitaip 
kalba apie žmogaus nemirtingu
mą, tačiau akivaizdu tik tai, 
kad šioj žemėj žmogus lieka ne
mirtingas tiek, kiek jis čia bū
damas išdalina savęs — savo šir
dies šilumą, džiaugsmą, proto 

sustiprinti! Tokiu būdu gal vėl 
patirtume prasmingo gyvenimo 
džiaugsmą, net neklausdami, už 
ką, po galais, mes tą Tėvynę 
turime mylėti. Antai Maironis 
rašė: „Brangi, nes daugel vargų 
patyrei"... 

Šiuo savo straipsniu bijau 
užgauti tuos, kurių dosnumas 
daugeliui žinomas, arba tuos, 
kurie nėra turtingi, tačiau 
aukoja Lietuvai, atskirdami 
dalelę nuo to, ką lengvai su
naudotų savo būtiniausiems po
reikiams. O jiems, ko gero, 
niekas net ačiū dorai nepasako. 
Ką padarysi. Kai aukoji Tėvy
nei, sunku pasakyti, kas turi 
teise dėkoti jos vardu. Anot J. 
Greimo, visi mes esam savosios 
vėliavos dalis. (J. Greimas be
veik įrodė, kad žodis „vėliava" 
— tai ne trispalvė ant medinio 
koto: senovėje šis žodis talpino 
ne vien gyvuosius, pakilusius 
ginti savo krašto, bet ir protėvių 
vėles, kurios lydi į mūšį gyvuo
sius). 

Lietuvos valstybė dabar kaip 
įmanydama grumiasi už savo 
ekonominį savarankiškumą. 
Rusija vis dar turi galimybę dik
tuoti mums teikiamos naftos ir 
dujų kainas. Paslaugūs Lietu
vos ministrai jau linkę pasiraši
nėti mums labai pavojingas su
tartis, perleisti už skolas pačias 
pelningiausias įmones. Kai St. 
Lozoraitis pernai per preziden
to r inkimus pažadėjo rasti 
Vakaruose pirkėjų Jonavos 
„Azote" gaminamos trąšoms, 
brazauskininkai emė skalambin-
ti : „Lozoraitis nori išbazarinti 
Lietuvą!" O dabar jau girdim, 
kad „Azoto" ir Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonės akcijų dalį 
teks perduoti Rusijai. A. Bra
zausko rinkėjai, suglumę tyli, 
iki naujų rinkimų galime daug 
ką prarasti. 

KAI LAISVĖ VEDA \ 
PRIEVARTA 

Berlyno kardinolo Georg Ster-
zinsky įsitikinimu, „subjekty-
vistiškai iškreipta" laisvės 
samprata esanti visuomenėje 

dytų, tai būtų „galbūt apskritai 
svarbiausias jų nuopelnas", 
siekiant įveikti „krizę mūsų vi
suomenėje". Kardinolas įspėjo 
saugotis, kad nauja karta, 
nepatyrusi pavykusio šeimos 
gyvenimo, nebūtų įstumta į 

plintančios prievartos priežas- pavojų. — Kardinolas Stezinsky 
tis. Jeigu laisvė suprantama 
kaip teisė pašalinti iš kelio 
viską, kad nepatinka, tai tada 
žmogus virstąs vilku, pasakė 
kardinolas birželio 12 d. Bono
je. „Teisingai suprasta" laisvė 
reiškianti laisvę, susietą su at
sakomybe už kitus. Sterzinsky 
pabrėžė, kad laisvės klausimas 
turėtų sudaryti diskusijos apie 
visuomenės pagrindines verty
bes pradžią. 

Kardinolas paneigė tvirti
nimus, kad santuoka ir šeima 
apribojančios žmogaus laisvę. 
Santuoka ir šeima sudarančios 
pagrindinę Bažnyčios ir visuo
menės ląstelę. Jeigu krikščionys 
savo gyvenimu šią tiesą paliu-

Jau esu pasakojęs apie ne
paprastai liūdną gamtos reiš
kinį, vienais metais matytą 
Nidoje. Nuo jūros į kranto pusę 
artėjo keistas debesėlis. Tarsi 
koks vėjo balškomas drabužis. 
Čia jis kilo aukštyn, čia vėl 
staiga krisdavo žemyn, suko į 
kairę, metėsi j dešinę ir 
galiausiai pradingo. Už poros 
dienų pamačiau, kad visa pa
krantė nusėta paukštelių 
plunksnom. Tai buvo pirmieji 
vieversiai, pri trūkę jėgų 
pasiekti jau matomą krantą. 
Jūra paskandino jų čiulbesį, 
kuris būtų privertęs mus 
kilstelti galvą ir su nauja viltim 
pasitikti pavasarį. 

Bet iki pavasario dar mūsų 
laukia niūrokas ruduo ir ilga 
nerimo žiema. 

kalbėjo šv. Mišiose 40-ųjų Vo
kietijos katalikų šeimos sąjun
gos metinių proga. 

ĮKURTAS PAVYZDINIS 
ŪKIS 

Praeitais metais Kanados 
bendrovė įkūrė pavyzdinį ūkį 
.,Raseiniai Agra". Dabar ūkis 
jau turi daugiau kaip 2,000 
hektarų žemės. Žemė buvo iš
nuomota iš atsiėmusių savo 
žemę gyventojų. Ūkyje dirba tik 
15 žmonių. Daugiausia tai jauni 
žmonės, baigę Žemės ūkio aka
demiją. Laukai buvo užsėti 
sėkla, atvežta iš Vokietijos. 
Tikimasi labai gero derliaus — 
50-60 centnerių iš hektaro. 
Viešėdamas ūkyje, Seimo narys, 
Demokratinės darbo partijos 
narys A. Albertynas bandė 
įtikinti vietinius žmones, kad 
taip „parduodama Lietuva", bet 
žmonių buvo nušvilptas. 

IGNO SKRUPSKELIO 
PRISIMINIMUI 

Vaižganto gatvėje esantis na
mas, pažymėtas 14-uoju nume
riu, pasipuošė paminkline len
ta, bylojančia, jog čia 1936-1940 
gyveno visuomenės veikėjas, 
publicistas, filologijos mokslų 
daktaras. ,.Židinio" ir „XX 
amžiaus" redaktorius L Skrups-
kelis. Žuvo 1943 m. nežinoma
me Komijos lageryje. („Kauno 
diena", 07.08) 

tas: verčiau būtų pragėręs o ne pagimdytas mintis, patirtį ir 
taupęs. Toks tatai Demokra- užgyventą savo triūsą 

Lankauskas pareiškia, jog rigrafija ir terminologija, aiški 
straipsnio autorė turėtų žinoti, na čekistas „Alekxander Slavi 
kad PEN chartija įpareigoja šios 
pasaulinės rašytojų organiza
cijos narius kovoti prieš klai
dinančią informaciją. Todėl jis 

nas ' . Tyla ar ilgas užtęsimas ir 
šiuo atveju reikštų nepateisina
mą kapituliaciją melui. 

JP 

tinės darbo partijos tikrasis vei
das. 

Čia kai kas, ieškodamas pa
guodos, įžiūri fatališkas lietuvių 
tautą lydinčias nesėkmes: Žalgi
rio pergalės vaisiais pasinaudo
jo Lenkija, ir Vytautas Didysis 
mirė, nesulaukęs karaliaus vai
niko. XIX-ojo šimtmečio lietu
vių sukilimai vargu ar atnešė 
Lietuvai naudos. 1940 metais 

Yra toks primirštas lietuviš
kas žodis išimtinė. Ją turėdavo 
skirti vaikai savo nusenusiems 
tėvams išlaikyti. Yra dar žodis 
dešimtinė — tai vėlgi užgyvento 
turto dalis, kurią tikintieji pri
valėdavo skirti savo bažnyčiai. 
O jeigu taip visi sutiktume bent 
šimtąją dalį savo turto paskirti 
vargstančia i , i lgai ilgai 
vergavusiai Tėvynei atgaivinti, 

40-sios Europos Lietuviškųjų studijų savaite? 
namų. 

o vvskupijos rekolekcijos 

Nuotr R. Kubiliūtės 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

pagavęs kaifą. Yra mėgėjų suteikti sau malonumą be išraiškos. Tuo neskubančiu judėjimu gal kiek 
kapojant katinams ausis, kojas, gyviems lupant odą. primena Šveiką. 
Išsigelbėję vargšeliai puldavo į politinių kalinių zoną, — Niekur nenubėgsi, — sako jo akys. 
matyt, laikydami save persekiojamais už įsitikinimus Visą vasarą, kasdiena. j:s eina link „kaptiorkos", 
ar dėl rasinės priklausomybės. Sprukdavo ten. kur o rankoje nešasi keistą prietaisą, tokią lyg šluotelę, 
kiekvienas nori turėti savo gyvą globotinį. Ne tik padarytą iš pagaliuko ir pirštinės medžiagos atraižų, 
penėti, bet ir stoti už jį mūru. Čia katino nužudymas Flegmatiškai mosuoja ta šluotele, o akys ramios 
beveik žmogžudystė. Mūsų zonoje koks nors apipešiotas ramios, lyg visai ne jo ranka čia mosuotų, baidytų 

Imantas Aleksejevičius spūdina pro duris Laikas k a t i n a s k a i p m a t v i r s t a r įe D įu aristokratu. Aristokra uodus. Nuėjęs prie ,.kaptiorkos" \ gulasi pavėsyje ant 
bėga, ir jo veidas įgauna vis paslaptingesnę išraišką. t a g a t s i l i e p i a t i k tada, kai jį šaukia globėjas, miega ant įšlindusio pamato, bet pamatas toks siauras, kad gulė-
Per mėnesį, kitą apšilo. Tačiau verbuoti vengė. Eilėmis g l o b ė j 0 l o v o s i r ^ g g n e š a tik jam. Mūsų Vaska ti turi ant šono. Sienoje virš jo įkalta vinis, nuo jos ka-
pne jo durų stovėjo senoji agentūra... (teatleidžia ukrainiečiai - jie visi Vasiliai, ir katinai bo dermantino atraiža, atsinešta iš cecho. Į tos atraižos 

Visas mūsų ėdalas kelia pasišlykštėjimą. Atsikan- k a ž k o a ė i Vaskos), nors pelių ir neėsdavo, mėgo kilpą Lindemanas kiša koją. Koja kabo iškelta, o jos 
dau pajuodusių skylėtų plaučių, supratau: supuvę. p a r o a y t i : ^ ^ p \ a n ą vykdau, duoną valgau neveltui, šeimininkas sustingsta nepajudinamoje ramybėje iki 

kėlė visas mūsų stalas. Paprastai p a \ a u k j a k o ] z o noje bus visi. Iškilmingai įžengia pro pietų. Po pietų — iki vakaro. Juda tik jo šluotelė. 
duris, nešdamas dantyse negyvą pelę. Padeda ją Niekada nepastebėjau jo besikalbančio su kuo nors. 
matomiausioje vietoje ant grindų, palaukia, kol pasi Niekada nemačiau be kepurės. Vakarais Lindemanas 
girs susižavėjimo šūksniai. Ir oriai nubindzina šalin, išsiima savo skrynelę. Atidaro, išsitraukia laišką, žiūri 
Būna tik vienas nepatenkintas — tvarkinys. Jam reikia į jį, šypsosi. Lovoje jis užsideda gaubtą iš vielos ir 

' J e i merlės. Atrodo, guli lovoje nykštukas milžiniška galva. 

Pasišlykštėjimą 
atiduodavau tokį maistą katinui Vaškai. Bet ir šis, net 
nepauostęs, letena stūmė mėsgalį. 

Lagerio zeką ir katiną sieja sielų giminystė. Šalia 
gyvendami, jie supanašėja. Tik atvykęs į zoną, įėjau 
kartą į sekciją ir girdžiu: knarkia. Dairausi. Nieko 
nematau. Ir tik vėliau: Vaska miega savo globėjo lovoje. 
Gulėjo jis ant nugaros, vieną priekinę leteną pasikišęs 
po galva, kitą atmetęs šalin, išskėtęs užpakalines ko
jas. Knarkė išsižiojęs. Sužmogėjo! 

Katinai, kaip ir mes, nekentė visų guzikuotų. Tik 
švydę sagas, puldavo į artimiausią skylę. Prižiūrėtojai 

Būna tik vienas nepa ten^n^ . ^ ^ ^ ny 
^traukyti iš palovių peles. Bet katiną i n d emaną pasakoja: 
ne 

-aukyti M paU.vujpeįes. ™ " ™ ^ b u * ~ . £ e u £ m » n , pasakoja: kai juos apsupo bunkery-
priiiūrėtoju medz.okles, zona jau sen.a. butų p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ . . ^ p r a į ė D a u g 

:i katinu pensionatu. f , 
rrteti nedali. 

tusi katinų pensionatu 

SENUKAI 
Kuke nuolatos skaičiuoja savo lenteles, Taut-

ką pasakoja lageryje. Negirdėti negali. 
Senas ukrainietis Derkač kitoks. Bėga ir bėga. 

Suriestas į krūvą, atkišęs galvą pirmyn, pritraukęs 
alkūnes atgal, basomis kojomis. Kojos išteptos įvairia
spalviais vaistais nuo grybelio. Nežinia, iš kur ir 
traukia tuos vaistus. Tursena po kiemą, garsiai kalbė
damasis su savimi, rodos, barasi ar, norėdamas patei
sinti savo pavardę, ieško su kuo susimušti. Niekaip 

išvvde sagas, puldavo i artimiausi J J S ^ I C - * * R U Ke n u u i a i ^ ^ " " - ' - " r ~-;~ — • 
ž o d i š k a i rengdavo jų medžiokles, naikindavo prie- k e v i č i u 9 > pasiremdamas lazda, vilkdamas koją eina 
a t T T a r y b i n ė administracija pritarė Maltuso teorijai. r f t t u a p H n k b a u s t ą zoną. Visada vienas. Girdi jau 

Katinai kuo puikiausiai orientavosi lageryje. ^ b l o g a i , k a d reikia jam šaukti. Jei kas^ pakalbina ^ _ ^ ^ 
Kriminalistų zonas lenkė iš tolo. Daugelim ju brolių, k a ^ k i t ą _ Tautkevičiui pasirodo jtertmas^Taut- n a n t u ? k a i p tokiomis sutrauktomis rankomis 
netvčia peršokusių tvorą, likimas lėmė būti iškeptiems ^evitius n eabejoja, kad taip jį persekioja KGB. Vienas ^ 
ir suvalgytiems. Jei zekas narkomanas ištrauks pur- K i r i e l i u s m o k a suokti geradario balsu. Lenda prie seno 

iš žemės iškastu špricu pusšimtį gramu katino j ^ g a u s , kursto jo silpnybę. vmu, 
Lietuvos Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė su Česlovu Grincevičium 
po vakaronės marijonų vienuolyno salėje Čikagoje rugpjūčio 11d. 

krauio ir susileis sau į veną, tai katinui dar labai ' " j ^ L i n d e m a n a s vaikšto tarsi dvasia. Iki baltumo 
pavyks. Patenkintas bus .r narkomanas, valandai kitai n u | u t l M i a i s lopytais drabužiais. Nekaltos akys, veidas 

(Bus daugiau) 
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LIETUVA MINĖJO S. 
DARIAUS IR S. GIRĖNO 

TRANSATLANTINIO 
SKRYDŽIO 60-MEČIO 

SUKAKTĮ 
Lietuvos Respublikos Vyriau

sybei paskelbus 1993 metus S. 
Dariaus ir S. Girėno metais, 
nemažai nuveikta ruošiantis ir 
pravedant šventinius renginius, 
skirtus skrydžio per Atlantą 
60-mečiui ir Pasaulio lietuvių 
vienybės dienai pažymėti. Vyko 
aviacijos sporto varžybos, prie 
kelio, jungiančio Judrėnus ir 
Vitogalą, pasodinta daugiau 
kaip 2000 ąžuoliukų, surengta 
foto, dailės kūrinių, knygų ir 
periodinių leidinių straipsnių, 
nušviečiančių mūsų tautos di
dvyrių žygdarbį, parodos. 

Pagrindiniai renginiai įvyko 
liepos 15-18 d. Vilniuje, Kaune, 
J u d r ė n u o s e , Vitogaloje ir 
Anykščiuose. 

Į iškilmingą minėjimą, skirtą 
S. Dariaus ir S. Girėno trans
atlantinio skrydžio metinėms 
paminėti, susirinko Vilniaus 
Menininkų rūmų Baltojoje salė
je aviacijos veteranai, aviato
riai, visuomenės atstovai. Lietu
vių liaudies instrumentų orkest
ras „Sutartinė" pasveikino susi
rinkusius S. Povilaičio siuita 
„Unstytė". Susisiekimo minis
tras J. Biržiškis turiningame 
pranešime nušvietė S. Dariaus 
ir S. Girėno kelią, pasiruošimą 
skrydžiui ir tragišką jo baigtį, 
atskleidė žygdarbio prasmę, jo 
reikšmę Lietuvai ir aviacijos 
raidai. Istorijos mokslų dakta
ras A. Eidintas apžvelgė Pasau
lio lietuvių vienybės idėjos 
raidą, pabrėžė ypatingą vie
nybės būtinumą ir reikšmę 
dabar, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
pažymėjęs transatlantinio skry
džio ir Pasaulio lietuvių vieny
bės dienos atkūrimo reikšmę 
naujai įsteigtu Dariaus ir Girė
no medaliu, už nuopelnus Lie
tuvos aviacijai apdovanojo gru
pę asmenų. Apdovanotųjų tarpe 
trys JAV lietuviai: aviacijos 
istorikas, lakūnas E. Jasiūnas, 
pirmoji Lietuvos lakūnė moteris 
A. Liorentaitė ir Čikagos lietu
vių aeroklubo pirmininkas, 
sklandytojas ir lakūnas V. 
Peseckas. 

Apdovanotojų vardu kalbėjęs, 
V. Peseckas padėkojo už aukštą 
valstybinį apdovanojimą ir įtei
kė Lietuvos aeroklubo preziden
tui J. Stanaičiui lėšas, kurias 

Amerikos lietuviai surinko ir 
skyrė S. Dariaus ir S. Girėno 
paminklo statybos darbų už
baigimui. 

Liepos 16 d. šventiniai rengi
niai vyko Kaune. Gausiai susi
rinkę Vytauto Didžiojo muzie
jaus salėje aviacijos veteranai 
išklausė J. Jurevičiaus, J. Bal
čiūno, V. Ašmensko ir kitų, ve
teranų prisiminimus iš tolimųjų 
metų įvykių. Ne vienas jų pažy
mėjo, jog būtent S. Darius ir S. 
Girėnas nurodė jiems kelią į 
aviaciją. 

Po pietų įvyko veteranų, 
skautų, šaulių ir Kauno gyven
tojų eisena į Aukštųjų Šančių 
kapines, kuriose S. Dariaus ir S. 
Girėno amžino poilsio vietoje 
buvo padėti vainikai ir gėlės. 
Kiek vėliau Kauno medicinos 
akademijoje atidengta kripta, 
kurioje ilgą laiką buvo saugomi 
S. Dariaus ir S. Girėno ąžuoli
niai ir variniai karstai. Vakare 
Kauno muzikiniame teatre įvy
ko iškilmingas minėjimas, skir
tas mūsų tautos didvyrių skry
džio per Atlantą 60-mečiui. J. 
Balčiūnas plačiai nušvietė lakū
nų žygdarbio moralinius ir tech
ninius aspektus, lietuvių lakū
nų dvasios heroizmą. Aktorius 
Genys vaizdžiai improvizavo 
Dariaus ir Girėno skrydžio te
matiką. Dariaus vaikaitis S. 
Maštaras pasidalino prisimini
mais apie savo motinos Nijolės 
Dariūtės pastangas okupacijos 
metais, ieškant S. Dariaus ir S. 
Girėno palaikų ir siekiant, kad 
jų vardai bei nuopelnai būtų de
ramai pripažinti, įvertinti. 

Liepos 17 d., iškilmingai pakė
lus vėliavą Kauno Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje, 
daugelis kauniečių patraukė į 
Įgulos bažnyčią, kurioje buvo 
aukojamos šv. Mišios už S. Da
rių ir S. Girėną. Po to tūkstan
čiai kauniečių ir svečių susirin
ko Ąžuolyne prie užbaigto sta
tyti ir paruošto atidengti pa
minklo S. Dariui ir S. Girėnui. 
Paminklo atidengimo ceremoni
ją pradėjo karo aviacijos lėktu
vai, praskridę viršum paminklo, 
tuo tarsi pažymėdami aviacijos 
tradicijų tęstinumą. 

Įžanginėje kalboje Kauno 
miesto tarybos pirmininkas V. 
Grinis ypač pabrėžė S. Dariaus 
ryšius su Kaunu, jo veiklą avia
cijos ir sportinio darbo srityse. 
Prie paminklo pasirodė būrys 
bėgikų, kurie iš Soldino atnešė 
žiupsnį žemės iš lakūnų žūties 
vietos. Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas 
apžvelgė lakūnų žygdarbį, at
skleidė jo reikšmę lietuvių 
tautai. 

Paminklą atidengė aviacijos 
veteranai J. Dambrava ir S. 
Žeiba. Paminklą pašventino 
vyskupas S. Tamkevičius. 

Edvardas usnis 
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Čikagos ir apylinkių lietuviai šauliai Dariaus ;r Girėno skrydžio minėjimo parade liepos 18 d. 
Marąuette Parke. 

Šiltai sutikti, prie paminklo 
kalbėjo prof. V. Landsbergis ir 
poetas K. Bradūnas, šeimos var
du pasisakė A. Guiga, paminklo 
statybos komisijos narys G. Ma-
jorovas. Lietuvos kultūros fon
do Kauno tarybos pirmininkas 
S. Gečas, paminklo skulptūros 
autorius J. Slivinskas. S. 
Maštaras paleido magnitofoninį 
įrašą, kuriame susirinkusiems 
nuoširdžiai padėkojo S. Dariaus 
žmona Jaunutė, kuri dėl ligos 
negalėjo iškilmėse dalyvauti. 

Prie paminklo buvo padėti 
vainikai ir daug gėlių. 

Po pietų Dariaus ir Girėno 
aerodromą Aleksote užplūdo 
minios kauniečių ir svečių. Jie, 
kaip ir prieš 60 metų, laukė at
skrendant iš Soldino „Li
tuanikos*', šį kartą pilotuojamos 
šio lėktuvo-kopijos konstrukto
riaus V. Kensgailos ir aviacijos 
istoriko E. Jasiūno, taip pat 
modernaus lėktuvo „Gulfstrem 
G-4", pavadinto „Lituanika 
III", kurį pilotavo lakūnai E. 
Velonskis ir amerikietis B. Wal-
ker. Praskridusi viršum susirin
kusiųjų aerodrome, „Lituanika 
III" nusileido Karmėlavos aero
uoste, iš kur Lietuvos karo 
aviacijos lėktuvu atskrido į 
Aleksotą. Tuo pat metu viršum 
aerodromo, šiltai laukusiųjų 
sutikta, pasirodė ir mažutė „Li
tuanika", tarsi pratęsusi S. 
Dariaus ir S. Girėno žygdarbį 
baigiamajame jų skrydžio nuo 
Soldino etape. 

Lakūnus pasveikino Lietuvos 
Respublikos prezidentas A. Bra
zauskas ir apdovanojo juos, taip 
pat aukštojo pilotažo pasaulio ir 
Europos čempioną J. Kairį ir 
Lietuvos karo aviacijos vetera
ną A. Mikutį Dariaus ir Girėno 
medaliu. 

Iškilmės, skirtos paminėti 
t ransat lant inio skrydžio 
60-metį. baigėsi didele aviaci
jos švente. Savo meistriškumą 
demonstravo sportinės ir karo 
aviacijos aukštojo pilotažo 
meistrai, sklandytojai, skrai-
dyklininkai, parašutininkai ir 
oro balionų pilotai. Savo ranko
mis sukurta technika skraidė 
konstruktoriai-mėgėjai. Žiūro
vus ypač sužavėjo J. Kairys, 
atlikęs labai sudėtingą aukštojo 
pilotažo programą. 

Įspūdinga ir didelė aviacijos 
šventė liepos 18 d. įvyko Vil

niaus Dariaus ir Girėno aero
klubo aerodrome. Klubo lėk
tuvai ir sklandytuvai pavie
niai ir grupėje atliko sudėtin
gus pratimus. Aukštą meistriš
kumą rodė >raigtsparnių pilo
tai. Pavienius ir grupinius šuo
lius ir kupolinę akrobatiką 
atliko parašiutininkai. Šventę 
užbaigė trys galingi „Lietuvos 
avia linijų" lėktuvai, praskridę 
viršum aerodromo mažiausiai 
galimu greičiu ir minimaliame 
aukštyje. 

Liepos 17 ir 18 d., gyvento
jams gausiai susirinkus, šventi
niai renginiai jvyko Klaipėdos 
rajone Judrėnuose — Dariaus 
gimtinėje ir Šilalės rajone — 
Vitogaloje, Girėno tėviškėje. 
Sekdami tradicija. Anykščių gy
ventojai liepos 16 d. vidurnaktį 
susirinko prie Puntuko akmens 
ir gražiai pagerbė „Lituanikos" 
didvyrių atminimą. 

Tačiau tikra sensacija tapo 
žinia, kad du lietuviai lakūnai: 
Jonas Juknius ir Edvardas Sluš-
nys, pakilę liepos 15 naktį iš 
Čikagos (Larsigo "aerouosto) 
mažučiu Piper 140 lėktuvėliu 
leidosi į tikrai didvyrišką skrydį 
per Atlantą iki Kauno. Nugalė
ję sunkumus Kanadoje, Gren
landijoje, Islandijose, pasiruošę 
paskutiniam šuoliui per Balti
jos jūrą Norvegijos Biergero 
aerouoste pirmadienį, liepos 19 
d. 17 vai. 35 min. jie sėkmingai 
nusileido Kauno Karmėlavos 
aerouoste. Nuvargę, bet lai
mingi, sutikti šeimos narių ir 
nemažo būrio draugų, kuriems 
tik paskutinėmis valandomis 
pavyko sužinoti apie jų skrydį. 
Jie užbaigė du kontinentus su
jungusį oro kelią, apvainikuoti 
ąžuolo vainikais ir tvirtų rankų 
daugelį kartų iškelti į viršų, 
pagaliau atsistojo ant tėviškės 
žemės. 

Stebina ir tai, kad šį didįjį 
skrydį lakūnai atliko iš esmės 
savo jėgomis ir lėšomis. Lakū
nus materialiai ir moraliai rėmė 

Nuotr. Jono Tamulaičio N # v e d # , amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m. vasario mėn. Norėtų su-

čikagietė Domicėlė Petrutytė, s i r as t i neištekėjusią merginą (tarp 
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę. 
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką: 

Jim Pranokus 
Battlc Trade Inc. 
P.O. Box 71 
Union Mills, IN 46382 

Maloni Ir drabiti moteris, ieško 
nuoširdaus gyvenimo draugo, vyresnio 
amžiaus. Skambinti: tel. 

312-436-4943 Gina. 

išskristi padėjo Amerikos lietu
vių radijo programų vedėjas 
Anatolijus Siutas. 

Praėjus pirmosioms sutikimo 
Lietuvos žemėje minutėms, la
kūnai ir juos lydintys Kauno 
miesto vicemeras R. Vasiliaus- ___ 
kas, šeimų nariai ir lakūnus 
pasit ikę Lie tuvoje v i e š in tys Lietuvė našlė norėtų susirašinėti ir 
čikagiečiai E. Ja=ūnas ir V »"*"'**' angliškai kalbanti ''etuvį našlį 
Peseckas, Lietuvos aeroklubo 65-70 rr«ų amžiaus * i draugystės, galint, 

persikelti gyventi Į Utica Rašykite: Wan-
prezidentas J. Stanaitis ir da Sparnas, 1211 City st., utica, N.Y. 
generalinis sekretorius A. Kar- 13502. 
pavičius bei kiti lakūnus sutikę f 
asmenys nuvyko prie S. Dariaus 
ir S. Girėno paminklo, kur 50 m. moteris suteiks priežiūrą 
skrydžio didvyriai padėjo gėlių vaikams, pagyvenusiam žmogui arba 
ir ąžuolo lapų vainikus. ligoniui. Kreiptis: tel. 312-254-3979. 

Vakare Kauno miesto viceme-
ras R. Vasiliauskas Metropolio 
restorano Kunigaikščių salėje 
surengė priėmimą, kurio metu 
lakūnai trumpai papasakojo, 
kaip jie ruošėsi skrydžiui ir kaip 
jis vyko. S. Dariaus vaikaitis S. 
Maštaras Atlantą perskridu
siems lakūnams įteikė N. Da
riūtės knygą ir albumų rin
kinius. 

Lietuvos Respublikos prezi
dento dekretu lakūnai J. Juk
nius ir E. Slušnys už nuopelnus 
Lietuvos aviacijai, atliką did
vyrišką skrydį, apdovanoti Da
riaus ir Girėno medaliu. 

Dariaus ir Girėno metų rengi
niai, skirti pažymėti skrydžio 
per Atlantą 60-metį, vyks ir 
ateityje. Liepos 25 dieną didelė 
grupė Lietuvos žmonių dalyva
vo S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio per Atlantą 60-mečio 
minėjimo iškilmėse Soldine 
(Mislibožas Lenkijoje). Rug
pjūčio 14 d. Nidos gyvento
jai ir svečiai paminėjo tran
satlantinio skrydžio ir Nidos 
sklandymo mokyklos įkūrimo 
60-mečio sukaktį. Gausūs ren
giniai vyks ir kitose Lietuvos 
vietose. 

A. Karpavičius 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir,FAX pagalba 
r Nuosavybių įkainavimas vatbit 
• Perkame ir Parduodame Ramus 

( • ApartmentuaV^e^, 
• Pensininkams Nuolaida., 

HOUSE REDUCED TO SELL 
by owner. Palos Hllls vte. 4 bdrm. ranch; 
2 Vi bath; bsmt with f am. room; large kit-
chen; many extras. $149,000 

Call: 708-599-2831 

FOR RENT 

IMEX AMERICA, INC. 
524 Stata Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą. 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Harmls Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo f* ryto iki 8 v.v. 
Kalbėti lietuviška 

Brighton Parka išnuomojamas 
4 kamb. butas 2 aukšte vienam 
ar dviem suaugusiems asmenims. 

Te l . 312-247-3838. 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

At l ieka: Kepurinę, Brol io 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla pro
gramos, vedamos anglų kalba, Is tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

Jonas Juknius 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
C O P E N 
H A G E N 
AIRPOST 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 
Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai busite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,taxfree' parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

„Mileage Plūs" ir ..OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221 2350 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

DANUTĖ BRAZYTĖ BINDOKIENĖ 

Lietuvių Papročiai ir Tradicijos Išeivijoje 
Lithuanian Customs and Traditions 

Antroji laida/Second Edition 

Autorė jau knygos pratarmėje rašo: ..kad knyga bus 
naudinga tiems, kuriems ii skiriama: lietuviams išeiviams, 
tebeeinantiems lietuviškumo keliu, nuolat kreipiantiems akis 
ir mintis į savo kilmės kraštą — Lietuvą". 

Pirmoji laida išleista 1989 metais turėjo labai didelį 
pasisekimą ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe ir buvo 
išparduota per trumpą laiką. 

Antrąją laidą išleido taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Chicago. IL 1993 m. Knyga kietais viršeliais, 
362 psl. Iliustruota. Lietuvių ir anglų kalba. Kaina 15 dol. 
Užsakant paštu, pašto persiuntimo išlaidom pridedama: JAV 
— 2 50 dol.. j Kanadą. 3 dol į kitus kraštus 3.50 dol. Illinois 
valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chica
go, IL 60629. 

ECONOMY AIR FARES TO VILNIUS 
Round,Trlp One Way 

CHICAGO—VILNIUS—CHICAGO $759 $475 
NEW YORK—VILNIUS— NEW YORK $759 $475 

FROM OCT 16 $599 $389 
FREGATA TRAVEL 

250 West 57 Street, #1211 
New York, NY 10107 

Tai . 212-541-5707 



POKARIO KUNIGŲ VARGAI 
BARTININKŲ PARAPIJOJE 

Frontui artėjant prie Rytprū
sių, Bartininkuose telkėsi 
didelis pabėgėlių skaičius, kurie 
bėgo nuo besiartinančių raudo
nųjų „išvaduotojų". Jų tarpe 
buvo ir keletas kunigų. 

1944 m. rugpjūčio 15 d. Bar
tininkuose buvo švenčiami Žoli
nės atlaidai. Kun. A. Jaudegiui 
aukojant šv. Mišias, užskridę 
tarybiniai lėktuvai apšaudė baž
nyčią. Vienas sviedinys, pramu-
šes stogą ir lubas, įsmigo po 
grindimis, o šalia bažnyčios pa
taikė aštuoni sviediniai. Nuo 
dulkių buvo tamsu. Žmonės pra
džioje puolė į paniką, bet kuni
gai juos ramino. Aukojantis šv. 
Mišias kun. A. Jaudegis visiš
kai nereagavo, nors apšaudy
mas vyko prieš konsekraciją, šv. 
Mišių auka buvo aukojama 
toliau. 

Nuo tos dienos Bartininkų 
miestelis buvo artilerijos apšau
domas kiekvieną dieną. Vieti
niai kunigai: dekanas St. Rauba 
ir vikaras kun. VI. Aleksonis iš 
miestelio išvyko į Ožkabalių 
kaimą. Apsigyveno dr. Jono Ba
sanavičiaus tėviškėje, iš kur 
rytais atvykdavo į Bartininkų 
bažnyčią pamaldoms. Vieną die
ną ryte Bartininkai buvo apšau
domi, ir kunigai neatvyko. Žmo
nių buvo susirinkę apie pora 
šimtų, o atėjęs prie bažnyčios 
jaunas vokiečių kareivukas pri
sistatė esąs katalikų kunigas. 
Aš atrakinau bažnyčią ir į ją 
suėjo žmonės. Tada kareivukas, 
katalikų kunigas, aukojo gedu
lingas šv. Mišias. Prieš komuni-
ją visiems dalyvaujantiems su
teikė generalinę absoliuciją, 
pakonsekravo tiek komunikatų, 
kiek buvo žmonių bažnyčioje. 

Jis kalbėjo, kad šiose apylin
kėse yra ir kapelionas, o jis pats 
ėjo sanitaro pareigas. Jo gimti
nė prie pat Prancūzijos sienos, 
o seminariją baigęs prieš pu
santrų metų. Sakė, kad šiame 
dalinyje yra dar du jauni kata
likų kunigai, irgi einantys sani
tarų-pareigas. 

O Bartininkų kunigai dau
giau neatvyko laikyti pamaldų, 
keliavo į Vakarus. Ir labai gerai 
padarė, nes užėję pirmieji oku
pantų enkavedistai jau turėjo 
vietinių komunistų sudarytus 
sąrašus apie daugelį miestelio 
vyrų. Jų tarpe buvo abiejų ku
nigų ir mano pavardės. Ką to
mis pirmomis dienomis paėmė, 
gyvųjų tarpe jau nėra nei vieno. 

Užėjęs frontas sudegino visą 
Bartininkų miestelį ir aplinki
nius kaimus. Sudegė Bartinin
kų Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
— liko tik akmeninės sienos. Su
degė ir visas bažnytinis inven
torius, taip pat klebonijos pasta
tai — liko tik vikariato trys ~*3-
nos, stogas ir pustrečios parapi
jos salės sienos. 

Į tokią karo sunaikintą para
piją 1944 m. lapkričio mėnesį iš 
Šventežerio parapijos pastoviam 
darbui atvyko kun. Benjaminas 
Sakavičius. Šventežeryje buvo 
persekiojamas vietos komjau
nuolių už raginimą per pamoks
lus būti visiems dorais lietuviais 
ir katalikais. Atėjo pas mus į 
Veizbūniškių kaimą, kur aš 
gyvenau, pas žmonos dėdę Moc-
kelį (kuris buvo pirmomis die
nomis suimtas, kad buvo šaulys, 
seniūnas), tarybinės katorgos 
neišlaikė nei metus ir žuvo. 

Po pasisveikinimo kun. B. Sa
kavičius paklausė, kur melsi
mės, kur gyvensime. Atsakiau, 
kad gyvensime čia, o melstis 

JUOZAS ŽALIABARŠTIS 

ieškosime didesnės patalpos. 
Sunaikintoje Bartininkų pa-

pyta didelė neapykanta dva
s in inkams . J. Gincevičius 

juos pagąsdino, kad praneš apie 
tai jų viršininkui. Po to jie mus 
paleido, tik atėmė maisto pro-

rapijoje, praėjus frontui, pirmas d u k t u s > k u r i u o g b u v o m e g a v ę 

šv. Mišias aukojo Bartininkų lankydami parapijiečius. Gince-
kaime pas ūkininką KojuU, nes v i č i u s n u ė j ę s j p ^ a l m o dva-
jo troba buvo išlikusi sveika. r ą , viską papasakojo, ir karinin-
Per pamaldas žmonės verkė iš k a i prisipažino, kad jie „popus" 
džiaugsmo, kad pagaliau sulau- b ū t ų p a s i u n t e ^ debesų. Tuos 
kė kunigo ir ten pamaldas šven- k a r i ninkus rytojaus dieną virši-
tėme septynias savaites. n i n k a s p a s i u n t ė į frontą, ir tuoj 

Pradėjome remontuoti būvu- a t ė j o ž i n i a j ^ ^ k a d j i e ^ ^ 
sią parapijos salę. Kiekvieną 0 daiktus, kuriuos iš mūsų buvo 
dieną dirbo keturi, penki meist- a t ė m e > viršininkas per Gincevi-
rai ir apie dešimt darbininkų. č i ų m u m s g ^ n o . Tuo ir pasi-
Visi dirbo, nereikalaudami at- b a i g ė p a r a pį j o s lankymas, 
lyginimo. Praėjus septynioms V i e n ą dįgną pradėjome orga-
savaitėms, jau turėjome įruoštą n i z u o t i p a r a p i j o s ^ l ė s , naujos 
parapijos salę, dabar tapusią b a ž n y tė l ė s , remonto darbus, 
bažnyčia. Pradėjome po parapi- p„^w ^šioms savaitėms, jau 
jas ieškoti visa, kas reikalinga m e ldėmės naujojoje bažnytėlėje, 
bažnyčiai. Dvi klausyklas parsi
vežėme iš Vilkaviškio katedros. 
Vežant Vilkaviškio mieste su
stabdė t rys ka r in inka i t rys Karininkai ir 
paklausė, kur mes gavome tas 
tribūnas. Matomai norėjo prisi-

Bažnytinio vyno, kuris pri
klausė kurijai, išgelbėjimas 

Su kun. B. Sakavičiumi buvo
me nuvykę į kaimyninę Gražiš-

taikyti sau ir turėjome atvažiuo- k i ų p a r api ją aplankyti dekano 
ti prie karinio komisariato. Ke- A U o g i n t o . Dekanas mums pa-
letas kariškių išėjo iš pastato ir r o d ė p l a n ą k u r y r a k u r i j o s 
nesuprato, kur tokius nematy- p a s l ė p t a s bažnytinis vynas. Ar
tus baldus galima buvo panau
doti. Atėjo rajono valdžios atsto
vai ir liepė mums važiuoti su 
klausyklomis savais keliais. Ir 

tėjant frontui, kurija atvežė 
vyną į į*ankeliškių parapiją, pa
rapijos'' klebono Karaliaus ži
nion. Šis, pasitraukdamas į Va-

šiuo metu yra dvi klausyklos k a r u s > p a s ė p t o v y n 0 vietos 
Bartininkų bažnyčioje, parvež- p l a n ą p a l i k o d ekanui A. Uogin-
tos iš gražiosios Vilkaviškio t u i V y n o i e š k o t i išvažiavome 
katedros. keturiese: kun. Sakavičiaus šei-

Prieš bažnyčios remontą dvi niininkas A. Sukackas, pas kurį 
dienas lankėme parapijiečius, jįg gyveno, A. Navickas, klebono 
Pirmą dieną lankėmės Silbahų b r o l i s J o n a s i r aš N o r s L o 
kaline, kuriame fronto linija U š k i ų klebonijos pastatai visi kuriame fronto 
laikėsi beveik du mėnesius 
Viskas sugriauta, žmonės gy
veno rūsiuose, o kai kas pasire
montavęs sugriautus mūrinius 
pastatus. Gyvenimas varganas, 
bet dvasia pakili. Važiavome 
pas antrą gyventoją, o tas, mus 
pamatęs, susidėjo rankas ant 
galvos ir šaukia: „Kur jūs 
važiavote, per pačius minų lau
kus". Lankymą teko nutraukti 
ir parapijiečio nurodytu keliu 
grįžome namo. Žmonės kalbėjo, 
kad mes važiavome per minų 
laukus ir mus išgelbėjo tik 
Dievo Apvaizda. 

Kitą dieną važiavome lankyti 
parapijiečių į Piliakalnių kai
mą, kur minų nebuvo. Mus vežė 
to kaimo gyventojas, parapijos ko
miteto narys, Jonas Bernotą. 
Aplankius daugiau kaip pusę 
kaimo, važiavome į Griešiaus 
sodybą. Neprivažiavus apie du 
šimtus metrų, mums kelią pa
stojo du rusų karininkai. Vienas 
jų atėmė iš vežėjo vadžias, an
trasis įšoko į vežimą ir važiavo 
į daubą prie piliakalnio. Kuni
gas, matydamas pavojų, liepė 
man šokti iš vežimo, ką aš ir 
padariau. Tas, kuris buvo veži
me, atsuko į mane automatą. Aš 
tuo tarpu parpuoliau ant žemės 
ir šaukiau pagalbos. Kunigas ir 
vežėjas Bernotą irgi šaukėsi 
pagalbos. Tuo tarpu iš savo 
namų ėjo Jurgis Gincevičius, 
stambus didelis vyras. Jis tuo 
metu dirbo Piliakalnių dvare ir 
tuos ka r in inkus pažinojo. 

buvo sudegę ir buvo žiemos me
tas, viskas apdengta sniegu, 
vyną radome iš karto, nes man 
gerai buvo žinomas pastatų 
išdėstymas. Radome apie pora, 
šimtų butelių vyno; prie jų buvo 
ir keletas butelių asmeninio kle
bono vyno. Mums bekasant vy
ną, iš kažkur atsirado trys 
stribai lietuviai, kurie priklausė 
Bartininkų stribų štabui. Pama
tę tiek vyno, apstulbo iš džiaugs
mo. Aš tuoj parodžiau rusiškai 
parašytą pažymą, kad esu Bar
tininkų parapijos zakristijonas 
ir pasakiau, kad čia yra įgalio
jimas paimti vyną. Jie rusiškai 
mažai mokėjo. Tada stribai pra
dėjo derybas, kad jiems duotu
me trečią dalį rasto vyno. Tuo 
tarpu aš paėmiau tris butelius 
šermukšnių vyno, kuris buvo 
prie kurijos vyno, nusivedžiau 
juos toliau, padaviau vyną ir 
stribai pradėjo vaišintis. Mato
mai buvo nevalgę ir už dvide
šimties minučių buvo nepavo
jingi. Susėdę pradėjo dainuoti ir 
atrodė, kad jie užmiršo, ką 
matę. 

Parvežę vyną paslėpėme ir 
tuoj pranešėme kurijai, kuri 
vyną paskirstė vyskupijos pa
rapijoms. 

(Bus daugiau) 

RUSAI VYKSTA Į RUSIJĄ 
Atėmė iš karininko vadžias ir 
ištraukė iš vežimo antrą kari- Daugiau kaip 100 Kėdainių 
ninką. Buvęs vežime karinin- rajono rusų išlaikė valstybinės 
kas sakė, kad mes tuos „popus" kalbos egzaminą. Per šių metų 
pasiųsime iš daubos virš de- pirmą pusmetį per 300 rusų 
besu, tik tegul „popai" pir- kreipėsi, norėdami gauti Rusi-
miausia atiduoda auksą, kurį jos pilietybę, beveik tiek pat 

jie turi. Kaip vėliau sužinojome, išvyko į Rusiją. Sovietiniais 
karininkai buvo užaugę vaikų laikais prie Kėdainių buvo 
namuose. Jiems buvo įskie- didelis karinis aerodromas. 

INTERNATIONAL ę 

TRAVEL CONSULTANTS Za&d&' 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones [ Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9523 South 79th Avenue 123 Ketver** fatv* 
Hickory Hills, Ill inois 60457 Vfc*M. Ueftnre 
T«L 706-430-7272 T I I I IMMI . 77-7*47 Ir 77-SJ-M 

A.tA. ONUTEI PETRIKIENEI 
mirus, mielą dr. PETRIKĄ ir dukrą MARGARI
TĄ, brangios Žmonos ir Mamytės netekus, giliai 
užjaučia ir giliai kartu liūdi 

Marija Vaitkienė ir dukros — 
Gražina ir Živilė su šeimomis 

Belleville, IL 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 

A.tA. 
ONAI PETRIKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. 
JUOZUI ir dukrelei MARGARITAI. 

Vlado Danilevičiaus šeima 

VIENERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS š i m u s 

Minint mano mylimo Vyro, mūsų Tėvo ir Senelio, kurio 
netekome 1992 m. rugpjūčio mėn. 29 d., mirties sukaktį, šv. 
Mišios už velioni bus aukojamos i.m. rugpjūčio mėn. 29 d. 
11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose mišiose ir kartu pasimelsti už velionį Joną. 

Nuliūdę: žmona, dukros ir anūkė. 

A.tA. 
ONAI PETRIKIENEI 

mirus, dr. J. PETRIKĄ, dukrą MARGARITĄ ir vi
sus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Stasė ir Algirdas Manvydai 

Mylimai žmonai i r motinai 

A.tA. 
ONAI PETRIKIENEI 

užbaigusiai šią žemiškąją kelione, jos vyrą dr. JUOZĄ, 
dukrą MARGARITĄ ir visus gimines, esančius gilia
me skausme ir liūdesyje, nuoširdžiai užjaučia ir kar
t u liūdi 

Dr. Edmundas i r dr. Aldona Drukteiniai 
Vytautas ir Bronė Mikliai 
Eugenijus ir Bronė Slavinskai 
Juozas i r Leokadija Žvyniai 

Neliūdėkite manąs mielieji, 
kad mane saitas kapas 
priglaudė svetimoj šaly. 
Čia Viešpatyje tėviškę radau. 

A.tA. 
ONAI PETRIKIENEI 

mirus, su didžia užuojauta mes guodžiame velionės 
vyrą dr. JUOZĄ, dukrą MARGARITĄ, brolienę 
ONUTE ir visus jos gimines Lietuvoje. 

Bložė Lilė ir Vladas 
Bakučiai Elena ir Stasys 
Dirkienė Angelą 
Gerdvilienė Janina 
Gruzdžiai Vanda ir Antanas 
Gudoniai Petronėlė ir Antanas 
Jurgėlos Irena ir Klemas 
Kačinskas Leonas 
Kleivienė Viktorija 
Kynienė Loreta 
Maurukai Dalia ir Jonas 
Palčiauskienė Valerija 
Plepiai Rožė ir Alfonsas 
Staneliai Stasė ir Pranas 
Valauskai Ida ir Jonas 
Valiai Aldona ir Vacys 
Vilniai Alena ir Kazimieras 
Vaikiai Sofija ir Stasys 
Zelba Pranas 

St. Petersburg, PL 

Daugel; metų vadovavusiam Vyt. D. Šaulių Rinktinei 
Čikagoje, Vadui ir Garbės Pirmininkui 

A.tA. 
VLADUI IŠGANAIČIUI 

mirus, jo šeimos narius J . A. Valstijose i r Lietuvoje, 
artimuosius ir pažįstamus nuoširdžiai užjaučia 

Vyt D. Š. R-nės pirmininkas, 
R-nės valdyba ir nariai 

A.tA. 
MARIJAI SIDERAVTČIENEI 

mirus, skausme likusius vyrą PRANĄ, sūnų 
ANTANĄ ir dukrą ROMĄ su šeima giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Robertas Sakalas 
Dr. Victoria ir Juozas Kiburai 
Felicita ir Stasys Dimgailai 

A.tA. 
ZENONUI TAMOŠAUSKUI 

mirus, jo žmonai ONUTEI, mūsų chorelio narei, reiš
kiame gilią užuojautą i r drauge liūdime. 

Seselė Mary Anne 
F. Dimgailienė J. Sirutienė 
L. Gudelienė K. Stasiūnaitienė 
R. Sabaliūnienė L\ Tamošaitienė 
K. Sadauskienė E. Zubrickienė 

A.tA. 
VLADUI SKRIPKUI 

mirus, brolį KAZIMIERĄ, seserį SOFIJĄ su šeima 
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime. 

Joniškiečiai 

A.tA. 
VLADUI SKRIPKUI 

mirus, jo broliui KAZIMIERUI nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Šiurnų šeima 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL §0642 
TEL. (708) 422-3000 < 
FAX (708) 422-3163 

Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. Informa
cijai skambinti: 1*708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., antra*., 
tracd., katvd. Ir p*nktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šattd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

A.tA. 
VLADUI SKRIPKUI 

mirus, brolį KAZIMIERĄ, seserį SOFIJĄ PUM
PUTIENE su šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu. 

Liuda Morkūnienė 

Toronto, Canada 



• 

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Bronius Nainys, PLB valdy
bos pirm., rugpjūčio 19 d. kar
tu su žmona aplankė Lituanis
tinių mokyklų mokytojų ir švie
timo darbuotojų Studijų savai
tės dalyvius Dainavoje. PLB 
valdybos pirm. pasveikino gau
sius „studentus" — iš viso jų 120 
— papasakojo apie lituanistinio 
švietimo padėtį Sibire, Maskvo
je, Ukrainoje, Lenkijoje, Kara-
liaučiua srityje ir supažindino 
su Lietuvių Bendruomenės pa
skirtimi bei darbais. 

Rugpjūčio 7 PLB valdybos 
pirm. taip pat kartu su žmona 
aplankė skautų jubiliejinę 
stovyklą Rako stovyklavietėje ir 
PLB valdybos vardu pasveikino 
daugiau kaip 700 stovyklaujan
čių skaučių bei skautų. PLB val
dyba tokiais lietuviškais susitel-
kimais labai domisi, juos 
skatina, džiaugiasi, nes tai yra 
lietuvybės išlaikymo išeivijoje 
darbų svarbi dalis. 

„Lietuvių Balso" laikraščio 
gegužinė šj sekmadienį, rug
pjūčio 29 d., 1 vai. p.p. vyks Gri
nių sodyboje, Lockport, IL. Ke
lionė autobusu iš Marąuette 
Parko nedelsiant užsakoma 
laikraščio redakcijoje. Visi kvie
čiami. 

..American Travel ServiceM, 
lietuviška kelionių agentūra, 
vadovaujama Alekso Lauraičio, 
kasmet paremia „Draugo" ren
ginius. Ir šiais metais jau įsigijo 
10 bilietų į dienraščio banketą, 
už tai rengėjai nuoširdžiai dė
koja. Banketas bus rugsėjo 26 
d., sekmadienį, Martiniąue sa
lėje. 

x „Saulutė" Lietuvos našlai
čių globos būrelis, nuoširdžiai 
dėkoja aukojusiems Lietuvos 
našlaičių šalpai: Marija Paške-
vičienė $10, Halina Plaušinai-
tienė $20, Nijolė ir Vidmantas 
Raišys $25, Viktoria Mileris 
$30, Balzekas Museum of Lithu-
anian Culture $50, Edward 
Coughlin $5, Dennis McCarthy 
$25, Richard ir Mildred Wind-
gassen $10, Jonas Gibaitis $100, 
Roman ir Denise Diekemper 
$20. (sk.) 

x Irena Kairytė atsiuntė 
$200 auką Lietuvos silpnare
giams, linėkdama sėkmės vyk
dant vajų. Kviečiame aukomis 
prisidėti visus, kas gali. Bet ko
kio dydžio aukos labai laukia
mos. Čekius rašyti: Lithuanian 
Human Services, Inc. (Memo: 
akiniai Lietuvai) ir siųsti: Rūta 
Spurgis, 4238 S. Richmond 
A ve., Chicago. IL 60832. (Tax 
ID 36-3163350). (sk.) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
rugpjūčio 29 d. nuo 9 v.r. Bal-
tia Express priiminės siun
tinius Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Teiraukitės nemokamai: teL 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. B«ll Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Danutė Bindokienė daly
vaus svarstybose „Ateitininkų 
veikla išeivijoje — šiandien ir 
rytoj" išeivijos ateitininkų 
konferencijoje. „Draugo" dien
raščio ir „Ateities" žurnalo 
redaktorė kalbės tema „Kultū
ra: mokslas, kūryba, spauda". 
Svarstybos įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 5 d. 9:30 v. r. Jaunimo 
centre Čikagoje. 

JAV LB Švietimo taryba ir 
Mokytojų, tėvų bei jaunimo 
studijų savaitės dalyviai iš 
Dainavos, kur jie stovyklavo 
rugpjūčio pradžioje, atsiuntė 
sveikinimą „Draugui", kuriame 
tarp kitko rašoma: „JAV litu
anistinių mokyklų mokytojai 
atlieka kilnų, taip reikalingą 
išeivijos jaunimui, darbą. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
turime ir toliau skiepyti išei
vijos vaikų sielose meilę lietu
vių kalbai ir tautai. Susibūrėme 
iš visos Amerikos į Dainavą, 
kad lituanistinių mokyklų mo
kytojai galėtų paruošti sau dir
vą naujiems mokslo metams". 

Dėkodami už sveikinimus ir 
lituanistinių mokyklų mokyto
jams savo ruožtu linkime dar
bingų, produktingų naujų moks
lo metų, kurių pradžia jau taip 
netoli. 

Klounas Lietuvių centro 
Lemonte gegužinėje, rugpjū
čio 29 d., sekmadieni, linksmins 
mažuosius gegužinės lankyto
jus. Vyresniuosius stiprinan
čiais gėrimais vaišins Romo 
Krono vedama centro talkinin
kų „brigada". Vaišėmis visus 
aprūpins centro moterų klubas. 
Gegužinė prasidės tuoj po šv. 
Mišių ir vyks sodelyje arba sa
lėje, jei lytų. 

Vacys Mikuckis, Montrose, 
CA, grąžindamas laimėjimų 
šakneles, pridėjo 25 dol. auką su 
tokiais žodžiais: „Draugą skai
tau nuo 1952 m. nuo pirmo iki 
paskutinio puslapio. Šiuo
laikinis laikraštis labai įdomus. 
Sveikinu. Štai ką reiškia švie
žias kraujas ir dar moters!. 
Duok, Dieve, Jums visiems 
sveikatos, didelės kantrybės ir 
ištvermės". 

Milda Tamulionienė rūpina
si literatūros, dainų ir šokių 
vakaru, kuriuo bus pradedama 
išeivijos ateitininkų konferenci
ja. Vakaras įvyks penktadienį, 
rugsėjo 3 d., 7:30 v.v. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

x Tik per Baltia Express 
saugiai, greitai ir be muito 
galite pasiųsti siuntinius savo 
artimiesiems. Laivo talpintuvas 
rugpjūčio 24 d. ir 31 d. Atvež-
kite arba siųskite UPS adresu: 
3782 W. 79 St, Chicago, IL 
60662, Tel. 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadieni. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikietiš
kų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60829, tel. (312) 
434-2121. Iš tol iau -
1-800-775-7363. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Be
leckus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Ha. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

PINIGAI I LIETUVĄ 
PAŠTU 

Pradedame girdėti, kad dabar 
į Lietuvą galime pinigus siųsti 
pašto perlaida, kaip ir į kitus 
pasaulio kraštus. Iš tikrųjų lei
dimas paštams duotas nuo š.m. 
birželio 17 d., tačiau procedūra 
tebėra šiek tiek komplikuota, ir 
žmonės dar vis truputį vengia 
šiomis pašto paslaugomis pasi- * 
naudoti. 

Pagrindinis faktas yra šis: 
pašte galima išpirkti pinigų per
siuntimo perlaidas iki 700 dol. 
Už patarnavimą paštas ima tik 
3 dol. (nepaisant, kokia dolerių 
suma). Galima siųsti ir daugiau 
negu 700 dol., bet tuomet reikės 
išpirkti dar vieną (ar daugiau) 
perlaidą, kuri vėl siuntėjui kai
nuos 3 dol. Į Latviją tokias paš
to perlaidas galima siųsti nuo 
1992 m. liepos 1 d. Iš viso paštu 
dabar jau iš JAV siunčiami pini
gai net į 111 kraštų. 

Pinigus siųsti pašto perlaida 
yra saugu, nes siuntėjas juos 
gali atgauti, jeigu čekis ne
pasiekia gavėjo. Lietuvoje pini
gai išmokami litais, maždaug 
nustatytu dolerio-lito santykiu. 
Yra naudinga sužinoti tikslų do
lerio-lito santykį. Tai galima 
atlikti didesniuose bankuose ar
ba kreiptis į Money Order Divi-
sion, St. Louis PDS, tel. 
314^36-5099 ar PEN 436-5099. 

Ne visose pašto įstaigose (ypač 
mažesnėse) tarnautojai žino, 
kaip pinigų perlaidas išduoti ir 
persiuntimą atlikti. Tokiu atve
ju patartina jiems pasakyti, kad 
visos informacijos yra išspaus
dintos „Postai bulletin, #21840" 
(1993 m. balandžio 29 d., psl. 6). 
Siuntėjas turi užpildyti tam tik
rus dokumentus, todėl naudin
ga, nelabai gerai angliškai ra
šantiems, kartu nusivežti į 
paštą mokantį anglų kalbą. 
Svarbu pasakyti, kad norima 
pinigus siųsti į Lietuvą „Inter
national Money Order" būdu 
(tarptautine pašto perlaida). 
Reikalaukite, kad tarnautojai 
padarytų visų užpildytų doku
mentų kopijas ir jas laikykite 
saugioje vietoje, kol sužinosite, 
kad pinigai jau išmokėti Lietu
voje. Už padarytą kopiją pašte 
reikės mokėti papildomus 2.50 
dol, bet ją turėti reikėtų. 

Pinigus Lietuvoje gauti trun
ka 6-10 savaičių. Gavėjui iš 
vietinio pašto raštu pranešama, 
kad reikia asmeniškai nueiti į 
paštą ir atsiimti pašto perlaida 
atsiųstus pinigus. Pašte gavėjui 
išmokama perlaidoje numatyta 
suma litais. Jeigu dėl vienokios 
ar kitokios priežasties siųstieji 
pinigai prapuola, siuntėjas ne
atgaus savo pinigų iš Amerikos 
pašto, kol Lietuvos paštas ne
praneš, kad pinigai tikrai nebu
vo išmokėti. Tuomet siuntėjas 
turi užpildyti atitinkamus do
kumentus pagal turimą pašto 
perlaidos ir kitų ankstesnių do
kumentų kopiją. 

Kai kurie lietuviai, mėginę 
paštu siųsti pinigus savo gimi
nėms Lietuvoje, skundžiasi, kad 
pašto tarnautojai nieko apie tai 
nežino ir procedūros nenori at
likti. Tokiu atveju jiems reikia 
pasakyti anksčiau čia minėtą 
informaciją. Galbūt užtruks 
kiek laiko, kol visų pašto įstaigų 
tarnautojai (ypač žinant kai ku
rių nepaslankumą...) pripras at
likti prašomus patarnavimus ir 
padės siuntėjui sutvarkyti visus 
formalumus, siunčiant „Inter
national Postai Money Order to 
Lithuania" (tarptautinę pašto 
perlaidą į Lietuvą). Šiuo metu 
turimomis žiniomis, už patarna
vimą Lietuvoje mokėti nereikia, 
bet tai nereiškia, kad bus apsi
einama be papildomo užmokes
čio, nes Lietuvos biurokratai 
mėgina pasipelnyti kiekviena 
proga — tik prisiminkime nau
jąjį siuntinių apmuitinimą! 

D. B. 

l | Į j k . ŽVAIGŽDUTĖ 
^^•^^^^i * J S • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau) 

Daug kur neteisingai Lietuva priskiriama Rytų Europai, 
išmatavę apskritimą, pamatysite, kad Lietuva priklauso Centro 
Europai. 

KaUguoj* J. Mačas. MedH*g4 s o p * 3206 W. 66th Place, Chicago. IL 60629 

MEŠKIS PAJŪRYJE 

Man vaikai pasakė: „Vežki 
Stovyklaut ir savo Meškį". 

O po saulėta bure, 
O po smėlio kepure 

Žmonės dairos, žmonės žiūri — 
Meškis kaitinąs pajūry! 

„Meški, Meški, oi tai dailiai 
Saulė tau nudegins kailį, 

Meški, Meški, kas gi veža 
Storus kailinius į pliažą?!" 

Violeta Palčinskaitė 

SKAUTŲ STOVYKLOJE 

Šią vasarą aš buvau pirmą 
kartą skautų stovykloje. Aš 
važiavau autobusu. Aš suradau 
draugą, kuris sėdėjo prie manęs. 
Kai mes nuvažiavome, buvo 
baisu! Antrą dieną atvažiavo 
trys draugai iš mano mokyklos. 
Aš buvau patenkintas. Buvo at
skridusių ir iš Lietuvos. Daug 
iš Jaunimo centro. Aš susdrau-
gavau su daug vaikų. Vakarais 
mes dainuodavome. Stovyklose 
maistas buvo geras. Kai važia
vau namo, aš jau buvau pasi
ilgęs stovyklos ir draugų. Kitais 
metais aš vėl važiuosiu į 
stovyklą ir savo draugus vėl 
sutiksiu. Bus vėl smagu. 

Arūnas Karalis, 
Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinys. 
(„Baltijos aidai"). 

VASAROS STOVYKLA 

Šią vasarą aš daug neke
liavau. Nemažai savo laiko 
praleidau namuose. Kai atėjo 
stovyklavimo laikas, nuvažia
vom į Manchester, Michigan ir 
savaitę laiko praleidau „Lithu
anian Heritage Camp". Praėjus 
savaitei, buvau planavęs 
nuvykti į Kanadoje esančią 
„Romuvos" skautų stovyklą, 
tačiau mano norai neišsipildė. 
Buvo liūdna, kad nelikau „Ro
muvoje", bet buvo smagu „He
ritage". Čia sužinojau daug 
dalykų apie Lietuvą, kurių 
anksčiau nežinojau. Nemažai 
dalykų jau žinojau iš seniau, 
susitikau naujų draugų. 

Liūdna buvo išsiskirti. Daug 
stovyklautojų gyvena kitose 
valstijose. Niekada neužmiršiu 
šios vasaros ir patirtos nuotai
kos. 

Mindaugas Mingėla. 
Detroito „Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinys. 
(„Lietuvos prisikėlimas"). 

ARAS R00F1NG 
Arvydas Kiols 

Dengiame Ir taisoma 
visu rūsių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

NERINGOS STOVYKLOS 
PRISIMINIMAI 

Neringoje man labai patiko. 
Sekmadieni turėjome sporto die
ną. Mano komanda buvo pava
dinta „Kopūstai". Mes visi 
turėjome bėgti, šokti, dainuoti, 
vaidinti, plaukti... Po visų 
žaidimų mūsų komanda laimėjo 
pirmą vietą. Mes gavome val
gyti arbūzo. Stovykla man labai 
patiko. 

Domas Gudinskas. 

Draugystės diena stovykloje 
buvo labai smagi. Mane supora
vo su draugu, ir mes kartu pra
leidome visą dieną. Mes turė
jome taip pat apsirengti. Aš 
buvau su savo pusbroliu, visi 
sakė, kad mes atrodome kaip 
broliukai. Man patiko stovykla. 

Lukas Gudinskas 
Kanada 

ISTORIJOS DIENA 
STOVYKLOJE 

Aš gimiau Lietuvoje. Išskri-
dome iš Lietuvos, kai aš buvau 
12 metų amžiaus. Mes išskrido-
me iš Maskvos. Skridome labai 
ilgai ir valgėme labai neskanų 
maistą. Vos pusę kelio nuskri
dus, užėjo didelė audra, pradėjo 
mėtyti lėktuvą. Audra tęsėsi 
maždaug 10 minučių laiko. Pir
mas mūsų nusileidimas buvo 
Kanadoje. Išlipome dideliame 
aerodrome. Ten išbuvome arti 
valandą laiko, paskiau vėl 
tęsėme kelionę. Iš Kanados 
skrisdami jau matėme žemę, 
kuri atrodė labai graži, žiūrint iš 
aukštai. Pagaliau atsidūrėme 
VVashingtone'e, D.C. Čia suli
pome į didelį autobusą ir nuva
žiavome į aerodromo pastatą. 
Mus sutiko mūsų giminės. Rei
kėjo ilgai važiuoti, iki pasiekėme 
Beverly Shores, Indianoje. 

Ramūnas Keršys. 
(JAS universiteto 
laikraštėlis, 1992) 

APIE PAUKŠČIUS 
GANDRAS 

Tai bent dyvai — pats karalius 
renčia sau namus! Žagarų, šiau
dų ir meldų prikemša kampus. 

C. Navakauskas 

SAKALAS 

Sakalas yra labai gražus 
paukštis. Jis yra stiprus, greitai 
juda, turi trumpą, stiprų ir 
lenktą snapą, ilgus, riestus, su 
smailiais ir aštriais galais 
nagus. Jis turi geras akis ir 
margus sparnus. Minta daž
niausiai paukščiais. Sakalas 
skrenda daugiau negu 60 mylių 
per valandą. 

Tadas Sajauskas 

ŠARKA 

Šarka yra paukštis su ypa
tingomis plunksnomis. Jos yra 
margos. Šarka turi ilgą uodegą, 
o visur kitur trumpas 
plunksnas. 

Šarka gerai pažįsta žmogų. Ji 
žino apie kiekvieną miško įvykį 
ir visiems apie tai išplepa. 

Šarkos gyvena palaukėse, 
miškuose, dainai aplanko ūki
ninko sodus ir daržus. 

Andrius Vaikys 
Visi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokiniai 
(„Mūsų žinios"). 

ŠUO IR KATĖ 

(Pabaiga) 

Susitikę abudu džiaugdavosi, 
kad sutartį surašė. 

— Turbūt, žmonės sutarčių ne
rašo, kad ginčų nebaigia, — sa
kydavo Rudis. 

— Turbūt, nerašo, — pakar
todavo Smilė. 

— Gal taip, o gal ir ne taip, — 
atsiliepė kartą senė varna, kai 
išgirso Rudį su Smile taip 
besikalbančius. 

Bet juodu su varna nei vienas, 
nei kitas nenorėdavo kalbėti ir 
nepaklausė, ką ji nori tais žo
džiais pasakyti. 

Varna daug ko negera iškark-
si. Iškarksėjo ir Rudžiui su 
Smile štai ką. 

Kartą Smilė, prisiartinus prie 
dubenio (lėkštės) mėsos nu
kniaukė (paėmė). Rudis šoko 
atimti. 

Smilė pasišiaušė ir sukniau
kė: 

— Sutartyje pasakyta, kad iš 
manęs kąsnio neatimsi. 

— Ne, taip nepasakyta, — su-
siginčiojo Rudis: — Kai vagi, 
galiu neduoti. 

— Prasimanai. 
— Neprasimanau. 
— Sutartį pamiršai. 
— Kad sakai — pamiršau, tai 

atnešk ir parodyk, kur taip pa
sakyta. 

Ką bedarys Smilė — nuėjo 
sutarties atsinešti. Rudis paskui 
nusekė. 

Smilė gerai žinojo, kur sutartį 
užkišus, bet negalėjo rasti. 

— Sutartis žuvo! — pranešė 
Rudžiui. 

— Prasimanai, — amtelėjo Ru
dis. — Tuojau duok man sutartį. 

— Nėra. Sakau, žuvo! 
— Bijai parodyti! — dar smar

kiau amtelėjo Rudis ir pasis
tiebė pats pasižiūrėti. 

Smilė išsigando ir pabėgo į 
palėpę. 

Nuo tos dienos tarp Rudžio ir 
Smilės nebėra gero sugyvenimo. 
Kai Rudis pamato Smilę, tuojau 
vejasi, nori sutartį pažiūrėti. 

Smilė sutarties negali atiduo
ti, nes pati neturi. Rudis kaltas, 
kad sutartis žuvo: rašė ją ką tik 
kaulą graužęs ir popierių su
tepė; pelės, užėjusios riebų po
pierių, jį sugriaužė. 

Pranas Mašiotas. 

PAGALBA TĖVYNEI 

Lietuviai, gyvenantys JAV, 
galėtų daug kuo padėti sunkiai 
ekonomiškai besiverčiančiai 
Lietuvai. 

Pirmoje eilėje reikėtų padėti 
toms šeimoms, kurių tėvai, 
broliai ir seserys paaukojo savo 
gyvybes ant Lietuvos laisvės 
aukuro, 1991 m. sausio mėn. 13 
dieną. Taip pat reikėtų padėti 
visiems kitiems, kenčiantiems 
žmonėms, kurie, aukodami savo 
sveikatą ir gyvybę, ėjo ginti savo 
Tėvynės ir atnešė jai laisvę. 
Dabar jie kenčia ne nuo oku
pantų, žudžiusių ir kankinusių 
juos, bet nuo maisto trūkumo ir 
šalčio. 

Visas jaunimas ir pagyvenę 
Amerikos lietuviai turi padėti 
savo brangiai ir kenčiančiai 
Tėvynei. Galima siųsti maisto, 
drabužių ir vaistų siuntinius. 
Šių dalykų mūsų Tėvynėje labai 
trūksta. Ypač sunku žiemos 
metu. Kai siaučia gripo epidemi
ja, trūksta paprasčiausių vais
tų (penicilino, aspirino ir kt.), 
kurie padėtų nugalėti in
fekcines ligas. Be šių priemonių 
daug žmonių gali ir numirti. 
Pagalvokime, ar mes galime 
leisti žmonėms, iškentėjusiems 
okupaciją, genocidą ir sulauku
siems tos saldžiosis, maloniosios 
laisvės, numirti nuo paprasčiau
sio gripo? Ar mes galime leisti 
jiems mirti nuo šalčio ar bado? 
Aš manau, kad negalime leisti 
dėl tos priežasties mūsų tėvy
nainiams numirti. Mes turime 
šiais sunkiais laikais jiems 
padėti. 

Aš manau, kad mes galime 
Lietuvos žmonėms padėti ne tik 
materialiniais daiktais (maistu, 
drabužiais, vaistais), mes ga
lime padėti ir morališkai. 
Galime rašyti viltį žadinančius 
laiškus, duodami tautiečiams 
dvasinės stiprybės grūdelį. Kuo 
daugiau tų grūdelių — tuo dau
giau vilties ir stiprybės žmonių 
širdyse. 

Mes galime rašyti laiškus į 
JAV kongresą, Baltuosius rū
mus bei kitas valdžios įstaigas, 
prašydami jų pagalbos Lietuvai. 
Mes galime padėti dideliu mas
tu Lietuvai. Tos pagalbos, tikė-
kite4Lietuvai tikrai labai reikia. 

Aš manau, kad taip padėdami 
savo Tėvynei, savo žmonėms, 
kuriems labai reikia šios pa
galbos, pasijusime palengvėju
sia širdimi. Tą pagalbą mes 
tikrai galime suteikti, tik 
turime pasiryžti. 

Nerijus Mikalajūnas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Vardan tos Lietuvos"). 

DIEVENIŠKĖS 

Nedidelis miestelis prie Gau
jos upės Vilniaus krašte. Apie 
vardą žmonės taip pasakoja: bu
vo viena moteris, kuri pagimdė 
devynis sūnus vienu kartu. Nuo 
to laiko ir pasidarė Dieveniškės. 
Jis ilgą laiką buvo lenkų okupa
cijoje, lietuviai buvo nutautin
ti, veiklesnieji ištremti. Dabar 
miestelis priklauso Lietuvai, ta
čiau gyventojai sumaišyti, ma
žai kalbančių lietuviškai. 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 
Saugokis pats — ir Dievas pa

dės. 

Dievo keliai nepavejami 
mįslės neištinamos. 

ir 

Galvos nepramuši, nusilenk
damas senam žmogui. 

Lietuvių priežodis 

Kas už durų klausosi, pats 
savo sarmatą (gėdą) girdi. 

Jei nenori bučiuoti, tai ir 
dvasia smirdi (dvokia). 




