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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Bus pasirašyta politinė 
sutartis su Vokietija 

Vilnius, liepos 20 d. (Elta) -
Liepos 21 d. Bonoje bus pasi
rašyta bendroji politinė Lietu
vos ir Vokietijos sutartis. „Dek
laracija dėl Lietuvos Respubli
kos ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos santykių pagrin
dų" savo parašais patvirtina 
užsienio reikalų ministrai 
Povilas Gylys ir Klaus Kinkei. 

„Lietuva pasirašo politinę su
tartį su valstybe, kuriai Europo
je tenka ypatingas vaidmuo", 
pasakė Povilas Gylys. Politinių 
san tyk ių deklaracija taps 
pagrindu būsimiems dvišaliams 
susitarimams įvairiose srityse. 
Užsienio reikalų ministras pa
brėžė, jog Lietuva tikisi Vo
kietijos paramos integruojantis 
į įvairias Europos struktūras, 
ypač — į Europos Bendriją. 

Politinėje sutartyje nekalba
ma apie Antrojo pasaulinio karo 
metais padarytos žalos atlygi
nimą, tačiau, Vokietijos užsie
nio ministro K. Kinkei žodžiais, 
„kompensacijų problema nebus 
pamiršta, Vokietija pripažįsta 
moralinę savo šalies atsakomy
bę". 

Lietuva negali atiduoti 
energijos t iekimo priemonių 

„Lietuva dar nepasiekė eko
nominių ryšių su Vakarais ir 
Rytais subalansavimo, ji dar 
pernelyg pasvirusi į Rytų pusę", 
spaudos konferencijoje pareiškė 
Seimo opozicijos Tėvynės San
taros vadas Vytautas Landsber
gis. 

Kritikuodamas vyriausybės 
poziciją šioje srityje, jis nurodė, 
kad Lietuva daro nuolaidas Ru
sijai, ir jai gresia pavojus tapti 
Rusijos ekonominiu ir politiniu 
satelitu. 

Tėvynės Santaros vadas pa
reiškė susirūpinimą, kad neat-
siskaitymus už energetinius 
išteklius Rusija traktuoja kaip 
Lietuvos valstybės skolą ir 
reikalauja atsiskaityti Lietuvos 
tur tu — vamzdynais ir įmonė
mis. Jo nuomone, atsispirti 
Rusijos ekonominiam spaudi
mui Lietuva gali tik išlaikyda
ma savo rankose dujų ir elek
tros energijos tranzito prie
mones. 

Lietuvos valiutų rinka: 
dolerio ku r sa s kyla 

Praėjusią savaitę Vilniuje 
išryškėjusi tendencija, jog 
Lietuvos komerciniai bankai vis 
rečiau superka ir parduoda 
Rusijos rublius, šios savaitės 
pradžioje pasiekė aukščiausiąjį 
punktą. Liepos 19 d. Rusijos 
rublių nepirko ir nepardavė nė 
vienas komercinis bankas. 

Šios savaitės pradžioje Vil
niuje pastebimas ir konver
tuojamos val iu tos kurso 
augimas lito atžvilgiu. Liepos 
19 d. (iki 12 vai.) valiutą 
brangiausiai supirko Litimpex 
bankas - 1 JAV dol.: 4.05 Lt, 
pigiausiai pardavė Taupomasis 
bankas - 1 JAV dol.: 3.92 Lt. 
Kituose bankuose buvo' toks 
kursas: „Hermis" pirko už 3.9 
Lt, pardavė už 4.05 Lt, Lietuvos 
valstybinis bankas — atitinka
mai už 3.85 Lt ir 4 Lt. 

Lietuvos ūkio padėtis toliau 
blogėja 

Nepaisant to, kad Lietuvoje 
pavyko sutramdyti infliaciją, ša
lies ūkio padėtis toliau blogėja. 

Iš 47 svarbiausių gaminių gru
pių birželio mėnesį, palyginti su 
gegužės mėnesiu, gamyba su
mažėjo 35-iose, arba 74%. Sta
tistikos departamentas praneša, 
kad gegužės mėnesį gamybos 
sumažėjimas buvo 18-oje gru
pių, arba 38%. 

Iš 47 svarbiausių gaminių 
grupių birželio mėnesį pra
monės gamyba padidėjo 11-oje 
arba 23 procentais. Nepaisant 
birželio mėnesį toliau sparčiai 
didėjusios ūkio krizės, vartoto
jams pateiktos produkcijos 
kiekis, palyginti su gegužės 
mėnesiu, sumažėjo ne taip daug 
- tik 7.2%. 

Ar Rusija priims Lietuvos 
branduolinio kuro atl iekas? 

Liepos 18 d. į Maskvą susi
tikti su Rusijos ekspertais 
išvyko Lietuvos energetikos 
ministro pavaduotojo Sauliaus 
Kuto vadovaujama energetikų 
delegacija. Bus tariamasi dėl 
Lietuvos ir Rusijos bendradar
biavimo atominės energetikos 
srityje. 

Lietuvos delegacija t ikisi 
susitarti, kad Rusija priimtų 
laidoti Ignalinos atominėje 
elektrinėje panaudotas bran
duolinio kuro kasetes. Ignalinos 
atominei elektrinei perėjus 
Lietuvos Respublikos žinion, Ru
sijos saugyklos atsisakė priim
ti šioje elektrinėje panaudotą 
kurą. Ignalinos atominės elek
trinės saugyklose vietos beveik 
neliko. 

Rengiamas naujas investicijų 
įs tatymas 

Liepos 19 d. Lietuvos vyriau
sybės Ekonominė taryba — pa
tariamasis organas, kuriame 
dalyvauja žymiausi Lietuvos 
ekonomistai — svarstė naujo 
Lietuvos Užsienio investicijų 
įstatymo projektą. Jis pratęs 
pagrindines nuo 1992 m. vasa
rio mėnesio veikiančio investi
cijų įstatymo projektą. Jis 
pratęs pagrindines nuo 1992 m. 
vasario mėnesio veikiančio in
vesticijų įstatymo nuostatas, bet 
suteiks daugiau garantijų inves
tuotojams ir skatins užsienio 
kapitalo atėjimą į Lietuvą. 

JAV ekspertams buvo pateik
ti du konkursiniai Lietuvos 
Užsienio investicijų įstatymo 
projektai — vieną parengė 
Lietuvos ekonomikos ministeri
ja, kitą — Jungtinių Tautų 
plėtotės programa (UNDP). Try
likos privačių ir valstybinių 
kompanijų specialistai teigia
mai įvertino Ekonomikos minis
terijos pateiktą projektą, kuris, 
jų nuomone, panašus į kitų 
šalių — Lenkijos, Rumunijos, 
Meksikos, Latvijos, Suomijos ar 
Švedijos užsienio investicijų 
įstatymus. Ekspertai siūlė 
aiškiau suformuluoti, kokių 
garantijų užsienio investuotojai 
gali tikėtis Lietuvoje. 

Sumažėjo ginklų 
pardavimas 

Po savaitę besitęsusių afganų sukilėlių puolimo Tadžikistane, Rusija pasiuntė karinių patarėjų 
bei dalinių. Rusijos lėktuvai liepos 19 d. bombardavo sukilėlių pozicijas į rytus nuo Tadžikistano 
sostinės Dušanbė. Rusijos oro desanto viršininkas Petr Oainekin (kairėje) kalbasi su tadžikais 
karininkais pasienio poste. 

Naujos nuostatos dėl 
homoseksualų JAV 

kariuomenėje 

— Latvijos užsienio minis
terija pasiuntė dvi protesto 
notas Rusijos ambasadai Rygo
je. Vienoje protestuojami Rusi
jos kariniai pratimai liepos 
13-15 d. Dobele mieste, kitoje 
reikalaujama informacijos apie 
Baltijos jūron išmestus Rusijos 
cheminius ginklus po 1945. 
Pastaroji informacija reikalinga 
jūros ekologiniam svarinimui. 

VVashington, DC, liepos 19 d. 
(NYT) - Prezidentas Bill Clin-
ton, apsuptas JAV karo pajėgų 
Jungtinių štabų vadų, pristatė 
naują JAV karinių tarnybų po
litiką dėl homoseksualų pri
ėmimo į JAV karines tarnybas. 

Naujasis prezidento planas, 
kuriam stiprią paramą pareiškė 
visų JAV karinių pajėgų štabų 
vadai, leis homoseksualams tar
nauti JAV karinėse pajėgose, jei 
jie nedarys homoseksualinių 
veiksmų nei karo pajėgų bazėse, 
nei už jų ribų ir jei neskelbs savo 
lytinės orientacijos. Naujovė 
šiame projekte yra ta, kad vir
šininkai nebegalės kelti bau
džiamosios bylos prieš homosek
sualus, neturėdami aiškių ir ne
ginčytinų parodymų, jog konk
rečios nustatytos elgesio normos 
buvo pažeistos. Tai de fakto su
kuria neliečiamą „privatumo ri
bą" tiems, kurie nedemonstruo
ja ir nekelia į viešumą savo po
linkių. 

JAV Jungtinių štabų vadas 
gen. Colin Powell šį planą pava
dino „garbingu kompromisu" po 
„sunkių derybų", kurį tačiau 
štabų vadai gali pilnai remti. 
Bet JAV kongresmanas Barney 
Frank (DMA), kuris yra pasi
sakęs pats esąs homoseksualas, 
pareiškė, jog tai nepatenkina 
minimumo jo grupės reikalavi
mų. 

Su šiuo sprendimu preziden
tas norėjo užbaigti visą šį 
reikalą, kurį jis užvedė šių metų 
pradžioje, norėdamas išpildyti 
duotą pažadą rinkiminės kam
panijos metu, kai jis žadėjo JAV 
karinėse tarnybose panaikinti 
visus apribojimus homoseksua
lams. Naujasis planas, anot 
prezidento, atrado pusiausvyros 

— Lietuvos ambasadoje JAV 
liepos 15 d. apsilankė Seimo Už
sienio reikalų komiteto patarėja 
D. Davydėnienė bei Agrarinio 
komiteto patarėjas R. Abugelis. 
Washingtone jie lankosi JAV 
Kongreso bibliotekos kvietimu. 
Viešnagės metu Lietuvos Seimo 
darbuotojai turi progą susipa
žinti su JAV Kongresu, atskirų 
jo struktūrinių padalinių veik
la ir funkcijomis. 

tašką tarp asmeniškų teisių ir 
kariuomenės, kaip organiza
cinio vieneto interesų. Šis 
planas pagerina Hg<iiol 50 metu 
galiojusią nuostatą, jog ka
riuomenė gali pašalinti asmenį 
vien už buvimą homoseksualu. 
Pagal naująjį planą įstojamųjų 
nebus klausiama apie jų lytinę 
orientaciją, bet už savo elgesį jie 
bus traukiami atsakomybėn. 
Prezidentas išreiškė viltį, kad 
sutvarkius šį reikalą kaip galint 
geriausiai pagal esamas sąly
gas, dabar bus galima daugiau 
dėmesio atkreipti į daug svar
besnius krašto gerovės reikalus. 

Ruošiantis popiežiaus 
vizitui 

Vilnius, liepos 16 d. — 
Rugsėjo mėnesį atvykęs į 
Lietuvą popiežius Jonas Paulius 
II gyvens nunciatūroje — buvu
siuose Lietuvos Dailininkų Są
jungos rūmuose Antakalnyje. 
Juos baigia pertvarkyti lenkų 
statybininkai. Šventasis Tėvas 
taip pat lankysis arkivyskupo 
rūmuose, kuriuose įsikurs arki
vyskupas Audrys Juozas 
Bačkis. Šie rūmai taip pat res
tauruojami. 

Lito komitetas nutarė išleisti 
10 litų vertės monetas, skirtas 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
viešnagei Lietuvoje. Vienoje pu
sėje bus Švento Tėvo portretas, 
kitoje — Vytis. Tų monetų bus 
išleista 10,000. 

Skirtingos nuomonės apie 
naujus muitus 

Vilnius, liepos 20 d. (Elta) -
Vienas privatus verslininkas, 
Kapitalistų klube narys nau
juosius muitų tarifus, kurie 
įsigalėjo nuo liepos 15 d., pava
dino neišsenkančia aukso ka
sykla valdininkams ir ypač mui
tininkams. Daugelis kitos vers
lininkų organizacijos narių jam 
pritarė, sakydami, jog nėra la
biau Lietuvai kenkiančio daly
ko, kaip šie muitai. 

Importuojamų prekių apmo
kestinimą, s tengiant is pa
lengvinti konkurenciją Lietuvos 
įmonių gaminiams pačiame 
kraš te , Naujosios Hanzos 
organizacijos pirmininkas laiko 
neigiamu reiškiniu. O Libe
raliosios Visuomenės fondo pir
mininkas pareiškė, jog kuo la
biau bus ribojamas prekių im
portas, tuo labiau nukentės pir
kėjai. 

Tačiau tarptaut ;nės prekybos 
ekspertas Alfreda- Šlekys sako, 
kad muitų tarifai, kaip atsi
randančio mokė:-* ių stabilumo 
rodiklis, yra teigiamas dalykas. 
Tačiau, jo nuomone, nutarime 
neaptarta, kas yra reeksportas, 
nelogiški reikalavimai keliami 
tabako gaminių ir alkoholinių 
gėrimų importui. 

Ekonomikos ministeri jos 
Makroekonominio reguliavimo 
ir balanso departamento direk
torius, vienas vyriausybės nu
tarimo rengėjų Gediminas Miš

kinis sako, kad muito mokesčių 
negalima vertinti, išplėšus iš 
visos mokesčių sistemos. Nauja
sis muitų tarifų nutarimas — 
tik pradžia didelio darbo, ren
giant eksporto ir importo regu
liavimo sistemą. 

Pasak G. Miškinio, eksporto 
muitais apdedama labai mažai 
prekių — tik pagrindinės Lie
tuvos pramonės žaliavos. Šiuo 
metu yra rengiami dokumentai, 
kad eksportas Lietuvoje kaip ir 
daugelyje Europos valstybių 
nebūtų ribojamas. 

VVashington, DC, liepos 19 d. 
(NYT) — Ginklų pardavimas 
Trečiojo pasaulio šalims šįmet 
nukrito į žemiausią lygį nuo 
1985 metų, daugiausia dėl to, 
kad labiausiai nukrito Rusijos 
ginklų pardavimas Trečiojo pa
saulio šalims. 

Pernai Rusija pardavė tik 1.3 
bilijonus dolerių vertės ginklų, 
o 1991 m. pardavė 5.9 bil. dol. 
vertės ginklų. Daugiausia par
davė 1986 m. — 28.8 bil. dolerių. 
Rusija buvo stambiausia gink
lų gamintoja ir eksportuotoja iš 
visų sovietinių respublikų. 

Viso pasaulio šalių ginklų 
pardavimas Trečiojo pasaulio 
šalims 1992 metais nukrito 
dvidešimčia procentų — iki 23.9 
bilijonų dolerių, o 1991 metais 
buvo 28.6 bilijonai dolerių. Ir 
JAV ginklų pardavimas Trečio
jo pasaulio šalims nukrito per
nai — už 13.6 bil. dol., užpernai 
buvo už 14 bil. dol. Tai buvo 
treti metai iš eilės, kad JAV yra 
didžiausias ginklų pardavėjas 
Trečiojo pasaulio šalims. 

JAV Kongreso Tyrimų tarny
bos pranešimo autorius Richard 
Grimmett sako ginklų par
davimo sumažėjimo priežasčių 
tarpe yra šaltojo karo pabaiga ir 
ypač Rusijos valdžios suma
žinimas pagalbos Trečiojo 
pasaulio šalims, kurios nemaža 
dalis buvo lengvatinės sąlygos 
ginklų pirkimui. 

Bet ginklų eksportas lieka pa
grindiniu valiutos šaltiniu Ru
sijai. O Rusija dabar ieško klien
tų, ginklus perkančių už valiu
tą, kaip Iranas. Be to, Rusija 
siekia skatinti Kiniją pirkti 
Rusijos ginklų bei kitos aukštos 
karinės technikos, o taipogi ir 
Indiją, kuri jau daugelį metų su 
Rusijos pagalba vysto savo ra
ketų technologiją. 

Daugelis JAV valdžios parei
gūnų tačiau baiminasi dėl šio 
Rusijos prekiavimo su Trečiojo 
pasaulio šalimis, kad Rusijos 
pastangos įsigyti valiutos šiuo 
būdu nepastatytų pasaulio sau
gumo į pavojų. 

Bet ir 90% JAV pelno iš par
duotų ginklų atėjo iš trijų stam

bių kontraktų, parduodant 
aukštą ginklų techniką: Taiva
niu, kuris sutarė pirkti 150 F-16 
naikintuvų sprausminių; Saudi 
Arabijai, kuri nusipirko 12 
Patriot antiraketinių ginklų 
įrangas bei bombų ir raketų 
Saudi Arabijos kariniams lėktu
vams; ir pagaliau Kuvvaitui, 
kuris nusipirko šešis Patriot ir 
šešis Hawk antiraketinius gink
lų 

Be to, pasakojo R. Grimmett, 
organizacijos kaip Pas. Bankas 
ir Tarptautinis Valiutos Fondas 
skatina Trečiojo pasaulio šalis 
mažinti savo karines išlaidas, 
kad galėtų gauti paskolų ir 
kitos ekonominės pagalbos. 
Duomenys tam pranešimui 
gauti iš JAV Gynybos depar
tamento ir JAV žvalgybos agen
tūrų. 

Pardavusi 60 Mirage 2000 
sprausminių Taivanui, Pran
cūzija pernai pardavė 3.8 bil. 
dol. vertės ginklų Trečiajam 
pasauliui — o 1991 m. pardavė 
tik 2.8 bil. dolerių. Britanija at
sistojo trečioje vietoje, kaip 
ginklų pardavėja Trečiojo pa
saulio šalims, padidindama par
duotų ginklų vertę iki 2.4 bil. 
dol., kai 1991 m. buvo 2 bil. 
dolerių. 

Didžiausia ginklų paklausa iš 
Trečiojo pasaulio šalių yra Ar
timuosiuose Rytuose — ten par
duota 38% ginklų tarp 1989 ir 
1992 metų. Azija yra antroj vie
toj, perkanti 29.59c visų parduo
damų ginklų. 

Daugiausia perkantis kraštas 
yra Saudi Arabija, pirkdama 
apie 30% visų parduodamų 
ginklų. 

— Kambodijos valdžia žada 
susitikti su Khmer Rouge ats
tovais derėtis dėl civilinio karo 
užbaigimo. JAV grasina nu
traukti pašalpą, jei Khmer 
Rouge gaus role valdžioje. 

— Vokietijos vyriausybė 
priėmė naują biudžetą, kuriame 
žymiai sumažinami valdžios 
mokėjimai vaikus auginan
tiems tėvams, iš darbo laikinai 
pasitraukusioms gimdyvėms, 
studentams ir statybos darbuo
tojams, kuriems valdžia moka, 
kai jie dėl lietaus negali dirbti. 

— Minske liepos 9-11 
dienomis įvyko pirmasis pasau
lio baltarusiu kongresas. 
Dalyvavo 800 delegatų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Jie 
sukūrė organizaciją baltarusių 
tautiniam sąmoningumui puo
selėti. 

Vietoj mokesčių — 
muitai 

Vilnius, liepos 15 d., — Nuo 
liepos 15 d., Lietuvoje vietoj 
akcizų mokesčių, leidimų ir 
įvairių eksporto- importo 
mokesčių įsigaliojo mui tų 
režimas. Muitai svyruoja nuo 
10% iki 25% įvežamos prekės 
vertės. Sudaryti sąrašai prekių, 
kurių išvežimas ar įvežimas bus 
ribojamas ar draudžiamas. 

Be muito bus galima išvežti 
arba įvežti dovanų ne daugiau 
kaip už 50 dolerių, neskaitant 
asmeninių daiktų vertės. Įveža
mos žaliavos, reikalingos Lie
tuvos pramonei — neapmokes
tinamos. 

Lietuvos Misijos prie Jung
tinių Tautų patarėjas Algiman
tas Gureckas kartu su Latvijos 
ir Estijos misijų atstovais pa 
ruošė ir persiuntė Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijai laiš
ko projektą Jungtinių Tautų 
Generaliniam sekretoriui Bout-

Boutros-Ghali dėl Rusijos ros 
kariuomenės atitraukimo 
Baltijos šalių. 

i i 

— Lietuvos vyriausybė nu
tarė lėšas, gautas pardavus 
JAV dovanotus kukurūzus, 
skirti grūdams pirkti. 

Pasitarimas dėl 
eksporto lengvatų 

pratęsimo 
Washington, DC, liepos 19 d. 

— Liepos 14 d. įvykusiame pa
sitarime dėl lengvatinio impor
tavimo prekių iš užsienio daly
vavo ir Lietuvos ambasados 
JAV-oms pirmasis sekretorius 
A. Daunoravičius bei ambasado
riaus padėjėjas ekonomikos ir 
prekybos klausimais R. Raža-
nauskas. Susitikime, kuris įvy
ko Sąuire, Sanders & Dempsey 
firmoje ir kurį suorganizavo 
buvęs JAV Kongreso narys. Ch. 
Vanik, dalyvavo JAV Atstovų 
rūmų bei Senato, Prekybos de-
partameto darbuotojai ir su
interesuotų ambasadų atstovai. 

C. Vanik yra parašęs Senato 
Užsienio reikalų komitetui 
laišką dėl GSP (General System 
of Preferences) pratęsimo. Ši 
sistema suteikia teisę ekspor
tuoti į JAV atskiras prekes visai 
be mokesčio, kitas — mokant žy
miai mažesnius mokesčius. Lie
tuvos eksportas j JAV pagal 
GSP 1992 m. sieke 1,497,552 
dolerių. 

Liepos 14 d. Kongrese prasi
dėjo konferencija, kurioje 53 
Senato ir 100 Kongreso narių 
pradėjo svarstyti GSP įtrauki
mą į 1993 m. biudžetą (jo galio
jimas baigėsi š.m. liepos 4 d.) ir 
jo pratęsimo dar penkiolikai 
mėnesių. 

KALENDORIUS 

Liepos 21 d.: Šv. Laurynas iš 
Brindisio, Prakseda. Lionginas, 
Danielius. Rimvydas. Lasota. 

Liepos 22 d.: Šv. Marija Mag 
dalena. Platonas, Dalius. Auk
sė. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. liepos mėn. 21 d. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v . s . I rena Regienė OD£> 

„VIS PIRMYN!" - DAINELĖ 
SKAMBA, MES KOJA 

KOJON STOVYKLOS LINK 

V \ 

Jau keli mėnesiai Rako sto
vyklavietės miško tylą savait
galiais drumsčia pjūklų, plak
tukų bei elektrinių grąžtų gar
sai. Tai pasišventėliai skautai, 
tėvai ir vadovai dirba, steng
damiesi t inkamai paruošti 
stovyklavietę Jubiliejinei sto
vyklai, kurioje švęsti Lietuviš
kos Skautybės 75-čio susirinks 
lietuviai skautai,-ės iš įvairių 
pasaulio kraštų. 

Praėjusio savaitgalio 
Įspūdžiai 

Dviem savaitėms iki sto
vyklos pradžios likus, darbo 
įkarštis didėja. Penktadienį, jau 
nuo pat ryto renkasi darbi
ninkai; vieni, iš darboviečių ir 
įstaigų pasiėmę dieną atostogų, 
nuo pat ryto pluša. Kiti — po 
darbo išvažiavę į stovyklą at
vyksta naktį, kad, dienai auš
tant, jau galėtų pradėti darbą. 

„Lina, žiūrėk! Mūsų garbės 
gairelė!" — sušunka Laura, 
iškėlusi medinį skydelį, radusi 
jį naujai suremontuotame 
„Kernavės" tunto sandėlyje, 
kuriame bus įrengta stovyklos 
krautuvėlė. „Bet kur dingo ait
varas? O ta i paukštytėms 
Mamunėlės įkurta tradicija?" — 
nusiminusi klausia Viktorija. 
Jos visos nuo paukštyčių šioje 
stovykloje augusios, o dabar jau 
su savo vyrais ir draugais 
atvykusios dirbti. Jie per dieną 
dažė pastogę, valė prausyklas, 
kalė atplaišėjusias lentas. 

Nenusileido joms būrys skau
čių ir prityrusių skaučių — jos 
išvalė ir nudažė raštinę, visą 
ambulatoriją ir, kad viskas gra
žiau atrodytų, apsodino pastogę 
rūtomis ir kitomis gėlytėmis. 
Net paukštytės turėjo darbo! 
Valė laužavietes, dažė suolus ir 
su didžiausiu atsidėjimu šveitė 
šaldytuvus. Mamos neturėjo 
kada jomis rūpintis, nes pačios 
buvo labai užsiėmusios, valyda
mos, skusdamos, kaldamos... O 
jos po daugelio metų sugrįžo į 
stovyklą, kurioje tiek vasarų 
skautąvo, buvo jaunos vadovės, 
o dabar — kur jų vaikai už 
dviejų savaičių skautaus! 

„ K e r n a v ė s " tunt in inkė 
Ramutė su pasididžiavimu 
kiekvienam rodė naują stogą, 
naujai įrengtas patalpas, sudė
tas duris, išdažytą virtuvę ir 
svarbiaus ia i — blizgančią 
viryklą, kurią ji pati, apsivil
kusi gailestingosios sesers 
chalatu, iššveitė. Brolis Vidas — 
tai naujausias atradimas iš 
Wisconsino! Kaip „Kernavė" ir 
galėjo taip ilgai be jo gyvuoti? 
„Jonas turi vieną plaktuką, 
vieną plaktuką, vieną plak
tuką. J ' , kurį jis darbo savait
galį pradeda vartoti nuo 6 vai. 
ryto, kad tik daugiau spėtų 
sukalti! Kad suspėtų naują va
dovėms prausyklą įrengti! 

„Lituanicoje" prityrę skautai, 
skautai vyčiai ir skautai aka
demikai ne tik įrengė naujus 
dušus, indams džiovintuvus, 
bet, brolio Mindaugo Griauzdės 
vadovaujami, iškirto pusę Rako 
miško ir, pr i t rūkę sausų 
medžių, nupjovė „Aušros 
Vartų" vandens vamzdžius. 
Tunt ininkė Renata nesusi
jaudino — jeigu jos tėvelis — 
mūsų brolis Liudas, negalės su
taisyti, tai jos vyras, baigęs 
dažyti mergaičių prausyklą, 
suras kaip iš šios padėties 

išeiti... 
Žinoma, trys šeimininkės, 

atvykusios maitinti 50 šio sa
vaitgalio darbininkų,-ių, trupu
tį rimčiau į šį reikalą žvelgė. 
Bet skautė išradinga. Pavalgy
dinusios visus kugeliu, šalti-
barščiais ir sesės Janinos 
rinktais grybais, sesės Dana, 
Irena ir Rita (dėl nupjautų 
vandens vamzdžių „Aušros 
Vartų" virtuvėje t rūks tan t 
vandens), susikrovusios į au
tomobilį visus nešvarius indus, 
puodus ir bliūdus, nusivežė juos 
plauti jį „Lituanicos" virtuvę. O 
kavai vandenį galima juk ir iš 
„Kernavės" atsinešti! Koks 
džiaugsmas joms buvo, kai kitą 
rytą sesė Audronė grąžino jų per 
naktį pamerktą nuo kugelio 
priskretusią blėtą švarut-švaru-
tėlę. Sesei Audronei „Litu
anicos" stovyklavietė jau antri 
namai, kur ji su savo vyru 
Gražučiu Matučiu, jo broliu 
Ginučiu ir jos seserimi Ramune 
praleidžia daugiau savaitgalių 
negu Čikagoje. 

Kelios dienos prabėgo darbo 
įkarštyje. Jubiliejinė stovykla 
jau čia pat. Liko dar tik vienas 
darbo savaitgalis. Daug jau 
padaryta, bet dar daug užsi
brėžtų darbų neatlikta. Atei
nantį savaitgalį — vėl ta pati 
darbotvarkė — kalti, dažyti, 
pjauti (broliai, tik ne vamzdžius 
šį kartą!). Ir vakarienę valgyti 
ne anksčiau 8 vai. vakare, gi 
negalima dienos šviesos pra
rasti valgant! 

Brolis Sigitas — Jubiliejinės 
stovyklos viršininkas, atvykęs 
pas i ta r t i su sese Maryte , 
stovyklavietės administratore, 
ir apžiūrėti naujus įrengimus, 
pamatęs dirbančius skautus, 
skautės, vyresnes skautes su jų 
vyrais ir draugais (kurie ir lietu
viškai dar nespėjo išmokti), su 
pasididžiavimu ir plačiu šypsniu 
pareiškė: „Taigi, dirbama, kaip 
anksčiau, kaip senais laikais, 
kai statėme Raką! Vyksta tik-

„Auš ros V a r t ų " tunto globėja l a u k i a stovyklon atvykstančių skaučių. 
Nuotr . Kitos P e n č y l i e n ė s 

ESTAFETĖ 

ras sugrįžimas: 
Sesė Ri ta P. 

„MIŠKO ŽENKLO" 
KURSANTŲ SUEIGA 

vyks sekmadienį, rugpjūčio 8 
dieną, 2 vai. p.p. „Lituanica" 
Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. 
Visi šiuos kursus baigusieji 
kviečiami sueigoje dalyvauti. 
Iki malonaus pasimatymo! 

vs Česlovas Kiliulis 
„Miško ženklo" įgaliotinis 

Besiartinant Jubiliejinei sto
vyklai, įsijungiau visu entuziaz
mu. Labai nedaug galėdamas 
pr is idėt i prie konkrečių 
parengimo darbų, parašiau 
vieną kitą straipsnelį. Rašiau 
apie Jubil iej inę stovvkla. 
Žinoma, taip lyg ir norėjau 
išsipirkti prieš tuos, kurie labai 
daug darbo įdėjo į stovyklos 
parengimą. Čia tau ne prie 
rašomos mašinėlės prisėdimas!.. 

„Draugo" skautų skyriuje 
buvo pa te ik ta visa eilė 
aprašymų apie Jubiliejinės 
stovyklos vadovus. Kai kuriuos 
pažįstu, bet dauguma jų man 
nematyti. Kai kurie galėtų būti 
mano vaikais ar net vaikai
čiais. 

Šiuo tarpu man prisimena 
sportinė estafetė, kai bėgikai 
perduoda vienas kitam. O čia 
skautišką lietuviška estafetė. 
Bėgam, perduodami vienas 
kitam. Nešam lietuvišką žodį, 
papročius, viską, kas gera. Nešė 
mūsų veteranai, dabar mes. O 
po mūsų estafetė bėgs, per
duodama kitiems. O ten vėl 
lauks, kad perimtų ir neštų. Ir 
kaip gera, kad ta estafetė nesi
baigia ir nemano baigtis. Tuo 
skiriasi nuo sportinės. 

Buvo laikai, kai Lietuvoje 
skautų vėliavų neleido į 
bažnyčią. Nekaltinu. Tokie 
laikai, tokie papročiai. Šiandien 
skautų eilėse turime ne tik 
kunigų, bet ir vyskupų. Pats 
popiežius priėmė lietuvius 
skautus. Vyskupas įdėjo skautų 
ženklą į savo herbą. Mūsų vi
suomenė noriai lanko skau
tiškus renginius. I stovyklas pri
gūžėją daugybė skautų draugų. 
Vis tai įvertinimas. Vištai ilgo 
ir kantraus darbo pasiekimai. 

Susirinkę į Jubiliejinę sto
vyklą, susiimsime rankomis 
Ir kai senas skautininkas savo 
delne pajus mažą vilkiuko 

rankutę, jis ž;nos, kad perduoda 
lietuviškos skautijos estafetę. 

Šia proga dar norėčiau 
priminti savo straipsnelius 
„Drauge". Man buvo labai 
malonu, kad vienas kitas mano 
pažįstamų (ne skautų) atsiliepė 
pakomentuodami. Tai mane 
tikrai pradžiugino. Ir taip pat 
sukėlė vieną kitą mintį. 
Reiškia, kad ir ne skautai seka 
mūsų veiklą. Reiškia, kad kri
tika daug sunkesnė. Mes patys 
daug klaidų sau atskleidžiame, 
bet kiti nedovanos. 

Tad žinokime: mus seka. 
Mūsų pasiekimai gal bus nepa
stebėti. Bet mūsų klaidos išaugs 
i didžiules. .Bet esu įsitikinęs, 
Kad paslydus daug rankų bus iš
tiesta mums pagelbėti. 

Kalbant apie mūsų draugus 
ne skautus, man prisimena nuo
širdus Čikagos skautų rėmėjas, 
įkūręs Skautams remti draugiją 
dr. Steponas Biežis. Kiek jis pa
stangų aukojo skautams 
pagelbėti ir kaip džiaugėsi pasi
sekimais. Dar vienas. Pranas 
Rakąs, kuris padovanojo žemės 
plotą, kuriame įsikūrė Čikagos 
skautų stovyklavietė. Niekad 
nebuvęs skautu, bet matydamas 
gražią skautišką veiklą, nepa
gailėjo gražaus žemės kampelio, 
kuriame jau daug metų sto
vyklaujama. Įvyko 50 metų 
Tautinė stovykla. Dabar bus 75 
metų Jubiliejinė stovykla. Pri
gijo ir vardas „Stovyklausime 
Rakė". Tautinėse kapinėse 
Prano Rako kapą pažymi 
kuklus akmuo. Bet nepaly
ginamai didesnis paminklas 
Rako stovyklavietėje. 

v.s. Vladas Vijeikis 

KANADOJE 
ĮDOMI ĮSKYLA 

Toronto skautai vyčiai ir vyr. 
skautės birželio 12 d. Otavoje 
susitiko su montrealiečiais. Ap
žiūrėję įdomesnes vietas, vyko 
iškylauti į White Water Raf-
ting. Pasistatę palapines, vykdė 
nustatytą programą. Baidarė
mis plaukė per krioklius, in
struktuojant specialistams. Da
lyvavo 22 skautai-tės. Visi buvo 
patenkinti. Į kitą tokią pobūdžio 
iškylą bus kviečiami Atlanto bei 
Vidurio rajonų sk. vyčiai ir vyr. 
skautės. 

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
ĮŽODIS IR VAKARONĖ 

Toronto „Šatrijos" tunto vyr. 
skaučių Kung. Birutės dr-vės 17 
kandidačių birželio 18 d. vakarą 
gražiame Etobicoke parke, ant 
Ontario ežero kranto, atliko 
budėjimą ir prie liepsnojančio 
laužo priėmė vyr. skaučių įžodį. 
Iš jų 8 mamytės, auginančios 
vilkiukus ir aukštytes. Visoms 
mėlynus kaklaraiščius užrišo 
tunt. ps. V. Senkuvienė. Daly
vavo 50 vyr. skaučių ir skauti-
ninkių. Linksmoj nuotaikoj p a 
dainuota daug dainų. Baigta va
karine malda „Ateina naktis". 
Po to visos vyko į Lietuvių 
namus, kur skautai vyčiai 
laukė su vaišėmis. Smagioje 
vakaronėje pasidalinta įspū
džiais ir aptarti ateities planai. 

PASIRUOŠIMAI 
STOVYKLOMS 

Jubiliejinei stovyklai „Rakė" 
ir „Romuvoje", Toronto ,Jlam-
byno" ir „Šatrijos" tuntai gyvai 
ruošiasi. „Romuvos" stovyklai 
jau sudaryta vadovybė, ūkio 
skyrius ir baigiami paruošia
mieji įrengimai Važiuojantiems 
į, Jtaką" užsakytas autobusas, 
paruostos palapinės. Ryšininkė 
Toronte paskirta vyr. sk. Ona 
Narušienė. 
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Or. 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., trecd . 
šeštd 10 v r — 2 v.p p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd 
Sumokama po vizito 

6321 Avondal*. St*. 102 
Ssr*..** chicago. IL 60631 

~mm~ M . 312-774-0042 

T o m a s Kisie l ius, M . D . 
S t s v s n Sandlor , M . D . 
Adr ian B ianco , M . D . 
Bozona Wi tsk , M . D . 

Vėžio l igos (Onkologi ja/hematologi ja) 
Va landos pagal susi tar imą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th S t , Chicago. IL 
Tol. (312) 476-2112 

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

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

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

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel . (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te l . (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DĖMESIO!!! 

Jubiliejinės stovyklos vado
vybė praneša, kad nespėję laiku 
užsiregistruoti dalyvavimui 
J.S., galės tai atlikti atvykę į 
Raką, tačiau visi turi apie tai iš 
anksto pranešti savo vienetų 
vadovams,-ėms (o suaugusieji ir 
tiesioginiai skambinant sto
vyklos iždininkui s. A. Milašiui, 
tel. 708-301-3452). Nepilname
čiai privalo turėti tvarkingai 
užpildytus ir tėvų ar globėjų 
pasi rašytus registracijos, 
sveikatos bei atpalaidavimo nuo 
atsakomybės lapus, o taip pat 
turėti savo šeimos sveikatos 
apdraudos pavadinimą ir poliso 
numerį. 

STOVYKLOS 
Liepos 31 - rugpjūčio 11d. 

— LSS Jubiliejinė stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan. 

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

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Te l . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 »'p p R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D . 
10401 8 . Robertą Rd., Palos Hi te , I L S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marquetta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 60629 

T e l . (312) 436-7700 

Te l . 706-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm , antr., ketv., penkt. 4 Y p . p — 7 v.v I 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-658 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6446 Se. Pulaski Roed 
Valandos pagal susitarimą 

JUBILIEJINĖN STOVYKLON 
VYKSTANČIŲ DĖMESIUI 

Skautė Danutė Genčiūtė rūpestingai valo stovyklos šaldytuvą. 
Nuotr. Ritos Penčylienės 

Bagažo suvežimas ir 
sužymėjimas 

Bagažas bus ūkio skyriaus 
suvežtas į pastovykles pagal 
nurodyta - žymėjimo tvarką. 

Iš lauko: stovyklautojų ba
gažas sužymimas nurodytomis 
spalvomis ir numeriais. 
SESERIJA - geltona 

paukštytė ūdrytė - 1 
skautė / j . jaunė - 2 
prit. sk. j . skautė - 3 
vyr. sk. / gintare - 4 
vadovė - 5 
skautininke - 5 
židinietė • 5 
BROLIJA — raudona 

vilkiukas - 1 
skautas 2 
prit. sk. - 3 
sk. Vytis • 4 
jūrų skautas - 5 

vadovas - 6 
skautininkas - 6 

AKADEMIKAI - mėlyna 

JAUNOS ŠEIMOS - žalia 

V ADU A - žalia 2 

BENDRIJA - žalia 3 

Siūlome naudoti šias prie
mones: 

atitinkamos spalvos kaspiną, 
lipinuką/ „color coding label", 
spalvotą juostą/ „colored tapė", 

Ant spalvoto paženklinimo 
pažymėti pastovykles nume-
d! * 

Bagažo išorėje ir viduje pa
žymėti: 

stovyklautojo vardas / 
pavardė, adresas / telefonas, 
skautavimo šaka (pvz. vilkiu
kas, skautas ir t.t.) 

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

3900 W. 95 St. Tai. (700) 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.. 

pankt. ir Ještd 9 v.r.-12 v.p p. 
0132 6. M H i Ava., OMMaaja 

(312) 776-6669 arba (312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Tai. k a b i n t o k buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 801h Ava. , Clcaro 

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 R*., Chicago. IL 

Tai. 312-565-1955 
172 Schlllar St., Elmhurat, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, I I I . 
T o l . (312) 925-2670 

1185 Dundoa Avo., Elgln, III. 60120 
T o l . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd. , Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
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Kelios mintys apie siu dienu 

MUZIKĄ 
Dauguma žmonių poilsio 

valandėlėje bando ne vien išsi
tiesti minkštasuolyje, bet ir pa
spausti mygtuką, kuris atneštų 
į kambarį gaivinančią muziką, 
įsijungęs televiziją, dažniausiai 
girdėsi tik blogas žinias ir nesi
baigiančias reklamas. Tik ar tas 
myg tukas t ik ra i pagerins 
poilsio valandėlę, ar klausytojas 
pajus a ts ipala idavęs nuo 
įtampos, maloniai užsisvajojęs, 
ar gal tie garsai, šauksmai ir 
garsūs ritmai tik pagreitins vėl 
pakelt i ranką ir užspausti 
kadaise girdėtą, bet dabar gerai 
nenuteikiantį muzikos garsą. 

Šiandien daugelyje muzikinių 
programų pasigendame praras
to gracingumo, grožio. Neseniai 
girdėjome visą valandą, skirtą 
Mozartui. Tai gerokai pakėlė 
ūpą, pagerino savijautą, nes ne
reikėjo klausytis tik dūžių ir 
„besidraskančių" dainininkų. 
Aišku, šokio muzika irgi turi 
egzistuoti, ji išjudina jaunesnius 
žmones, kurių energijos kiekis 
normaliai didesnis už vyres
niųjų. Tačiau pasaulis nesusi
deda vien iš jaunimo, kažkaip 
nemalonu, užsistačius radiją, 
girdėti vien ritmą ir klyka
vimus. Taip, yra stočių, kurios 
prisitaiko prie geresnę muziką» 
mėgstančių klausytojų, bet jos 
yra retos ir nebūtinai tą muziką 
duoda visą dieną, tad klausy
tojas turi derintis prie jų, o ne 
jos prie klausytojo. Sakoma, kad 
jei už radiją reikėtų mokėti 
mėnesinį mokestį stočiai, kaip 
mokama už elektrą ir kitus 
būtinumus, tada gal turėtume 
didesnį pasirinkimą. O gal ir ne, 
nes šios dienos ir šio krašto žmo
gus yra gerokai pasikeitęs nuo 
Mozarto laikų. Gal todėl mūsų 
tautiečiai taip gausiai rinkosi į 
solistų koncertus ir iš čia, ir iš 
gimtojo krašto. Dar ir po tiek 
metų mus traukia pasiklausyti 
chorų, netgi operų ir operečių. 
Esam laimingi, turėdami dar 
nemažai chorvedžių ir režisie
rių, kurie nuolat prablaivo 
mūsų vis pilkėjančias dienas. 
Dar smagiau matyti ir savo 
j aun imą , vis bur ian t i s į 
muzikinius ir netgi dramos 
vienetus, nesibaidant ilgų repe
ticijų valandų, o vėliau nušvitu
siais veidais pasirodant mūsų 
kukliose scenose. Turint galvo
je, kaip gerai atlyginami visame 
pasaulyje panašių spektaklių 
režisieriai ir muzikiniai vado
vai , re ik ia t i k ra i dėkoti 
mūsiškių ansamblių vadovams, 
dirbantiems tik iš meilės menui 
ir tautai. 

Visi ekonomiškai neblogai 
stovintys kraštai yra didžiai 

LIETUVOS POLITINIUOSE 
SŪKURIUOSE 

susirūpinę į juos plūstančiais 
emigrantais iš neturtingųjų 
šalių. Dar neseniai jie buvo 
pageidaujami sunkiems dar
bams, siūlant mažesnį atly
ginimą, negu būtų reikalavę 
krašto piliečiai, kurie iš viso 
nemėgo nešvarių ir sunkių 
darbų. Dabar tokie naujieji im
igrantai teisinasi esą politiniai 
pabėgėliai, kas dažnai yra 
teisybė, bet šia prielaida prisi
dengia milijonai meksikiečių, 
kasdien pereinančių vadi
namąją „laisvą sieną" tarp šių 
dviejų valstybių. Neseniai pa
skaičiau seną istorinę tikrovę, 
kad Kalifornija nuo senovės 
buvo Meksikos dalis, kurią 
užkariavo geriau ginkluoti 
anglosaksai, irgi jėga, kaip da
bar serbai, trokšdami naujų 
žemių. Kalifornijos vadai skun
džiasi, kad meksikiečiai, čia at
vykę, kūrėsi vienas šalia kito 
pietinėse krašto dalyse ir 
niekad, net iki dabar, savęs 
nelaikė amerikiečiais, o tik 
Amerikos meksikiečiais. Jie 
netgi kūrė savas mokyklas 
vaikams, priešindamiesi vietos 
vyriausybės pageidavimams 
siųsti savo atžalas į grynai 
amerikie t iškas mokslo in
stitucijas. Didžioji jų dauguma 
net ir dabar nesupranta anglų 
kalbos. Jie šią žemę laiko anglų 
užimta savo valstybės dalimi. 

Tada kažkaip na tū ra l i a i 
pagalvojau ir apie mūsiškius. Po 
Antrojo pasaulinio karo čia at
vykome tikrai ne darbo ieško
dami, o bėgdami nuo rusų. 
Mūsų jaunimas, nors ir puikiai 
išmoko vietos kalbą, namie 
kalbėjo su tėvais ir tautiečiais 
l ie tuviškai . Kūrėme savas 
mokyklas, leidome laikraščius 
ir knygas. Laikas greitai bėgo, 
jau čia auga nebe pirma mūsiš
kių ka r t a , bet, nepaisant 
išimčių, daugumas mūsų 
atžalyno save laiko Amerikos 
lietuviais, o ne vien amerikie
čiais. Gal skirtumas tik toks, 
kad iš Meksikos į čia bėgo var
gingoji tautos dalis, o mūsų 
atveju kaip tik daugiausia bėgo 
labiau išsilavinę, savo žemės 
gabalėlį jau praradę ūkininkai, 
žinodami apie rusiškus kolcho
zus. 

Tačiau vieną bruožą išlaikė
me, tai meilę savo žemei ir tau
tai. Kaip ir meksikiečiai, savo 
žemę — Kaliforniją tebelaiką 
okupuotą, mes Lietuvą dar vis 
telaikome daugiau gal priklau
somą nuo didžiųjų valstybių 
meilės rusams, negu mums, 
todėl nerizikuojame apsispręsti 
sugrįžti, nebent į senelių namus 
Vilniaus Verkiuose, kur ypač 
gerai jaustųsi neturį šeimų ir 
palikuonių tautiečiai. 

RKV 

Dalyvaujant Lietuvos seimo 
posėdžiuose, lengva pastebėti, 
kad kairioji pusė daug gauses
nė, bet žymiai pasyvesnė. Didelė 
dalis LDDP seimo narių tarsi 
pašaliniai stebėtojai. Suakty
vėja, kai reikia balsuoti. Balsuo
ja kaip blokas. Labai retas atve
jis, kad kuris narys balsuotų su 
opozicija. Pastaruoju metu disi
dentines tendencijas LDDP 
frakcijoje rodo Antanas Baskas. 

Socialdemokratai, Seime turį 
8 narius, skelbiasi esą opozici
joje ir dažnai vyriausybę aštriai 
kritikuoja, bet paprastai savo 
balsais remia LDDP pusę. SD 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
prisiėmė seimo pirmininko 
pavaduotojos pareigas. Cen
tristai formaliai susiorganizavo 
į partiją — Centro sąjungą. Jos 
pirmininkas Romualdas Ozolas 
veda nepriklausomą politinę 
liniją, nors šios sąjungos vicepir
mininkas Egidijus Bičkauskas 
irgi vienas iš Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno pavaduotojų. 
Man atrodo, kad Centro partijai 
prieš akis ilgas ir sunkus kelias, 
kad taptų reikšminga politine 
jėga. Dar sunkesnis kelias Lie
tuvos tautininkams: jie negau
sūs, neturi ryškesnių asmeny
bių ir vargu susikalba su išei
vijos tautininkais (bent Ameri
koje), kurių dauguma su Kaziu 
Bobeliu atsidūrė Brazausko ša
lininkų stovykloje. Lietuvos 
tautininkai — kitoje opozicijoje. 

Turbūt pati seniausia atgimu
sios Lietuvos politinė partija yra 
Demokratų partija. Rezistenci
jai ištikimų vyrų vadovaujama, 
dar prieš Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą išėjo į poli
tinį lauką su gerai paruošta pro
grama ir savo spauda. Vėliau iš
gyveno vidines traumas ir apsil
po. Šiuo metu bando atsinau
jinti. Rinkimuose Demokratų 
partija blokavosi su krikščio
nimis demokratais ir Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. 

Grįžus iš Lietuvos, dažnai esu 
klausiamas, kokią ateitį turi 
valdančioji partija — LDDP. Kai 
daugiau negu prieš metus, man 
esant Lietuvoje, tie patys vadai 
organizavo Lietuvos Ateities fo
rumą, drįsau sakyti, kad LAF 
ateities neturi. Buvo galima 
matyti, kad pačiame organiza
vimo procese buvo sėjamos atei
tį naikinančios sėklos. Viena — 
negarbingas būdas verbuoti į 
Forumą garbingus žmones, visa 
savo esme stovinčius toli nuo 
LAF idėjų. Apgaulei išaiškėjus, 
jie iš tos organizacijos pasi-

KARALIAUS MINDAUGO 
DIENA KAUNE 

Lietuvos valstybės pradžia is
tor ikų la ikoma Mindaugo 
karūnavimo diena 1253 metais. 
Istorikas E. Gudavičius, pagal 
surinktus duomenis nustatė, 
kad karūnavimas buvo liepos 
mėnesio 6 dieną. Si data pa
skelbta Lietuvos Valstybės 
diena ir švęsta visoje Lietuvoje. 
„Lietuvos ryto" VII.7 laidoje 
Ramunė Lazauskaitė aprašo iš
kilmingą Valstybės dienos 
šventimą Kaune. Šventė pra
sidėjo liepos 4 d. vakare, visą 
naktį liepsnojusiu laužu ir 
etnografinių ansamblių pro
grama Eigulių piliakalnyje. 
Liepos 6 d. ryte Vytauto Didžio
jo karo muziejaus sodelyje buvo 
iškilmingai pakelta, o vakare 
nuleista Vytautinė vėliava. 
Muziejuje atidaryta paroda 
Mindaugo karūnavimo meti
nėms, visam Kaunui pasipuošus 
žaliomis vėl iavėlėmis su 
auks ine karal iaus karūna. 
Rotušės aikštėje vyko didžiulis 
koncertas, nors jam ir trukdė 

nesiliaujantis lietus. Iškilmėse 
dalyvavo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Šventės 
metu buvo patvirtintas naujas 
Kauno miesto herbas. 

Br. J . 

GYVENTOJŲ NUOMONĖS 

Viešosios nuomonės apklau
sos duomenimis, Lietuvos prezi
dento A. Brazausko veiklą tei
giamai vertina 49%, neigiamai 
— 23% gyventojų. Estijos prezi
dento E. Merio veiklą teigiamai 
vertina 30%, neigiamai — 43% 
estų. 31% estų tikisi, kad per 
ateinančius metus šeimos eko
nominė padėtis pagerės, 21% — 
kad pablogės. Lietuvoje pagerė
jimo ar pablogėjimo tikisi vieno
das skaičius — 22%. Šeimos eko
nominę padėtį bloga laiko 49 
procentai estų ir 65 procentai 
lietuvių. 

36 procentai lietuvių simpati
zuoja LDDP, 10 procentų — Tė
vynės Sąjungai, 9 procentai 
krikščionims demokratams. 

JUOZAS KOJELIS 

traukė. Per Vilniaus radiją tada 
literatūros kritikas ir įžvalgus 
visuomeninių — politinių pro
cesų vertintojas dr. Vytautas 
Kubilius pavadino Forumą „ko
munistų dukterine organizacija". 
Tikrieji lafininkai dabar LDDP 
arba jos rėmėjų eilėse. Tad 
kokia galėtų būti LDDP ateitis? 

LDDP laimėjo rinkimus į Sei
mą ir sudarė vyriai, sybę. Pagal 
Vakarų demokratijų standar
tus, laimėjo didele persvara, 
apie 60% balsų — .landslide". 
Žinant dabartines Lietuvos 
sąlygas, tokio „landslide" 
turbūt nebuvo, nes apie 20% ki
tataučių, gal išskyrus žydus ir 
karaimus, rėmė Brazausko par
tiją. Tad Lietuvos lietuviai pa
sidalijo beveik perpus. Lietuvos 
slavai, ypač lenkai ir rusai, Lie
tuvos nepriklausomybe nesi
džiaugia ir jų parama LDDP 
neturėtų didžiuotis. Bet faktas 
palieka faktu, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia yra tvirtose 
LDDP rankose, ir ji tą savo 
galią tikrai išnaudoja. 

Vakarų demokratijose pozici
jos ir opozicijos stiprumas, 
vyriausybės kadencijai nepasi
baigus, matuojamas tarpinų 
rinkimų rezultatais. Lietuvoje 
tokie rinkimai vyko tik vieną 
kartą — Kaišiadorių rinkimi
nėje apygardoje atsiradusia 
laisvai seimo atstovo vietai 
užimti. Mat tos apygardos seimo 
narys Algirdas Brazauskas bu
vo išrinktas valstybes preziden
tu. Ar tų rinkimų rezultatai ką 
sako? Nedaug, nes prognozėms 
daryti vienų rinkinų per maža. 
Daugiau pasakys artėja savival
dybių rinkimai, aet jei rezul
tatai opozicijos daug ir nedžiu
gintų. Jie tikriau parodys tautos 
daugumos politinės orientacijos 
kryptį. Bet šiuo metu Kaišiado
rių rinkimų rezultatus LDDP ir 
opozicija aiškina savo naudai: 
LDDP — kad žmonės dabartine 
valdžia patenkinti ir rinkimais 
nesidomėjo, opozicija — kad 
LDDP patyrė skaudų politinį 
pralaimėjimą. Tad kas įvyko 
Kaišiadoryse? 

Iš penkių varžovų Sąjūdžio 
kandidatas Liudvikas Sabutis 
gavo per 41% rinkimuose daly
vavusių balsų, o LDDP kandida
tas atsiliko veik dviem treč
daliais. Nors rinkimai neuž-
skaityti, nes iš vis dalyvavo tik 
apie 31% turinčių" teisę balsuo
ti, tačiau tam tikras išvadas gal 
ir galima daryti. Paradoksalu, 
kad kiti kandidatai, teoretiškai 

esą LDDP-ai opozicijoje, suside
rino su LDDP kandidatu Anu-
žiu, ir visi stengėsi, kad tarp 
dviejų, daugiausia gavusių 
balsų, nebūtų Sąjūdžio kan
didato. Prieš Sabutį rinkiminėje 
kampanijoje aktyviai veikė 
LDDP tūzai — Beriozovas, Kir
kilas ir jų sąjungininkas Bo
belis, soc-demokratas Sakalas, 
suirusios Laisvės lygos vadovas, 
A. Terleckas ir kiti. Netikėtas 
Sabučio prasiveržimas toli į 
priekį, o iš dešiniųjų kandidato 
Šliužo iškopimas į antrą vietą, 
be abejo, nustebino ir poziciją, 
ir opoziciją. Nepaisant, kas kaip 
tą rinkimų aritmetiką aiškintų, 
manau, kad būtų galima daryti 
bent tokią išvadą: ankstyves
niuose balsavimuose, išrinkda
mi Brazauską, Kaišiadorių bal
suotojai buvo pareiškę pasiti
kėjimą ne tiek LDDP partijai ir 
jos programai, bet asmeniui. Už 
poros mėnesių pakartoriniuose 
rinkimuose, jei dalyvaus pakan
kamai rinkėjų, Sabutis greičiau
siai bus išrinktas, nes LDDP 
neturi kito žmogaus, kuris 
populiarumu galėtų varžytis su 
Brazausku. Šie rinkimai taip 
pat parodė, kad dešinieji ne
smerkia visų buvusių komunis
tų, kaip kad net išeivijoje kai 
kas įrodinėja. Sąjūdžio kandi
datas Sabutis, buvęs partijoje ir 
komunistinės valdžios viršūnė
je, dar prieš Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą padėjo par
tijos bilietą, pateko į KP ne
malonę ir su Sąjūdžiu, vaiz
dingu A. Katkaus išreiškimu, 
žygiavo ir už „posūkio". 

Šioje vietoje gal reiktų stab
telti prie premjero Adolfo Šle
ževičiaus „Gimtajame krašte" 
(Vll.1-7) pareikštos nuomonės, 
kad darbiečiai, buvę komunis
tai, nesą kaip nors blogesni už 
tuos, kurie dabar opozicinėse 

partijose. Tą mintį ji; pasako 
klausimų forma: ,.Kod J1 LDDP 
esantys buvę komunistai yra 
blogesni už esančius visose ki
tose (išskyrus Nepriklauso
mybės) Lietuvos partijose taip 
pat buvusius komunistus? Ko
dėl V. Landsbergio trys pava
duotojai taip pat buvo komunis
tai, o dabar geresni už darbie-
čius?" 

Žiūrint iš išeiviškos perspek
tyvos, atrodo, kad ne visų ko
munistų ir praeitis vienoda. 
Todėl neteisinga būtų visus 
guldyti į tą pačią Prokrusto 
lovą, kad būtų išteisinti ar 
pasmerkti. Premjeras, lygi n 
damas Vytauto Landsbergio 
buv. pavaduotojus su darbie-
čiais, žiūri tik į praeitį. Ir jis 
teisus — jie visi buvo komunis
tai. Bet ar ne svarbiau pa
sižiūrėti, kas įvyko ties „po
sūkiu", kur keliai išsiskyrė. Aš, 
pvz., linkęs manyti, kad buv. 
VL pavaduotojai, bent du iš jų. 
o gal visi trys, nepritartų LDDP 
įvykdytam LKP turto pasisavi
nimui ar Konstitucijos pažeidi
mams, pripažįstant Kaziui Bo
beliui teisę pasilikti Seime ir 
atimant mandatus iš kitų trijų 
seimo narių. Tikiu, kad pirmieji 
priešintųsi KGB archyvų užant-
spaudavimui, kur įamžintos 
tautos kančios ir asmeniniai 
partizanų, politinių kalinių ir 
tremtinių likimai. Darbiečiai 
paliko archyvus prieinamus 
žmonėms, kurie bent iš dalies 
turi atsakomybę už tas kančias 
ir likimus. Darbiečiai smerkė ir 
iš Seimo pašalino Čepaitį, bet 
dengia savo draugus, prieš ku
riuos inkriminuojama medžiaga 
gausesnė. Aš linkęs manyti, kad 
šalia Landsbergio stovėję pava
duotojai norėtų stiprinti privatų 
ūkį, o darbiečiai savo sprendi
mais Seime per ūkio bendroves 
pratęsia kolchozu prktika. 

Prieš seimo rinkimus girdėjau 
per Vilniaus radiją vieno VL 
pavaduotojo pareiškimą, kad jis 
negalįs kandidatuoti į Seimą 

nes priklausęs lietuvių tautai 
nusikaltusiai komunistų parti
jai ir iki gyvenimo pabaigos dėl 
to jausiąs gėdą. Nemanau, kad 
nors vienas LDDP ešalono žmo
gus tokį viešą pareiškimą būtų 
padaręs. Girdėjau jų bent kelis, 
kurie savo praeitimi didžiuoja
si. Neabejoju, kad VL valdžios 
struktūra priešingų jėgų buvo 
gerokai infiltruota, bet nuo so
vietų infiltracijos juk neapsi
saugojo nei vokiečių, nei anglų 
ir nei amerikiečių generaliniai 
štabai karo metu. To „meno" 
neblogai yra dar įsisavinę ir kai 
kurie sovietiniai lietuvaičiai, 
juk tauta, anot poeto Bernardo 
Brazdžionio, kentėjo ne tik nuo 
svetimų. 

Kalbant apie LDDP ateitį, 
reikia manyti, kad priekaištai 
jai net iš už ją balsavusiųjų 
pusėje gausėja. Toks jau yra 
kiekvienos valdžios likimas. 
Amerikos prezidento Clinton 
populiarumas po trijų mėnesių 
nuo išrinkimo smarkiai kritęs. 
Turi būti kritęs ir prezidento 
Brazausko. Jei kitaip būtų, būtų 
nenormalu. Tik skirtumas tarp 
tų dviejų prezidentų yra kitos 
prigimties. Brazauskas buvo 
iškeltas ant populiarumo ban
gos, Clinton — ant patrauklių 
programų. Jei Clinton didesnę 
dalį savo programų įgyvendins, 
jo populiarumas pakils , o 
Brazausko populiarumas, jei 
yra kritęs, lengvai nesugrįš. 
Opozicijos p r ieka i š ta i vy
riausybei ir LDDP partijai dėl 
privatizacijos stabdymo, dėl 
žodžio laisvės opozocijai var
žymo, dėl dviejų su puse bilijono 
paskolos Lietuvai farso, dėl gru
baus atsiskaitymo su ambasado
riumi Lozoraičiu, dėl kai kurių 
sovietmečio ekonominių santy
kių palaikymo su Rusija yra pa
grįsti. Ne tik Lietuvos, bet ir 
savo partijos labui, pagrįstą 
opozicijos kritiką LDDP turėtų 
išgirsti. Rodydama galią ir netu-

•rėdama giluminių tautoje šak
nų, partija pati sau kasa duobę. 

Lietuvos Seimo rūmai Vilniuje. Nuotr. J. Minkevičiaus 
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TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

— Tavo namų rūsyje buvo montuojamas dauginimo 
aparatas. Šitą brėžinį pažįsti? Radome tavo namuose. 

— Nežinau, kas tai yra. 
— Tai dauginimo aparato bakelis. Šarūnas mums 

papasakojo viską. 
— Parodykite man Šarūną. 
— O jei parodysime — prisipažinsi? 
Vienintelis mano liudytojas — Šarūnas. Bet 

saugumiečiai naršo visus mano pažįstamus ir draugus, 
nori iškasti dar ką nors. 

— Pasakyk, kas tavo mergina, leisime pasimatyti 
— žada Rimkus. Parašysime, kad tavo faktinė žmona, 
galės atvažiuoti ir į lagerį. Prikeps kiaušinienės, 
pasismaginsite. 

Ir čepsi prisimerkęs. 
— Neturėjau merginos. 
— Jėzuitas? Slaptas kunigas? — saukia Daugalas. 
Jie kviečia mano grupės drauges, bendraklases ar 

šiaip iš kur ir klausinėja, ar neturėjo su manimi inty
mių reikalų. Paleidžia gandą, kad kažkur auginu 
vaiką. Beldikai apačioje šneka tik apie moteris ir 
klausinėja mano nuomonės. 

— Esu antifeministas. Neigiu moteris. Bet progos 
nepraleidžiu. 

Viršuje laužo galvas. Tik išgirdę kokį moterišką 
vardą, puola klausinėti mano draugų. O draugai — tie 
vadinami klasės ar grupės draugai — pasirodo labai 
įdomus reiškinys. 

• s . 

Turėjau tokią taisyklę: aplinka, kurioje ilsiuosi, 
pramogauju, neturi nieko bendro su mano reikalais. 
Darbe, kurį dirbi, draugų nėra. Jausmai nereikalingi. 
O laisvalaikio draugams nereikalingos tavo mintys, 
užsiėmimas. Tarp bendradarbių institute ar ekskursijų 
biure stengiausi garsėti kaip apolitiškas tipas, nežinąs 
net savo kilmės — gal lenkas, gal latvis... Tikras 
tarybinis žmogus internacionalistas. 

Prieš mane — mano draugų apklausos protokolai. 
— Vien šito užteks tave apkaltinti žodine agitacija! 
— Skaitau ir juokiuosi. Jau seniai taip jaukiausi. 

Kiek vėliau tardytojas Urbonas, skaitydamas tuos 
parodymus, juokėsi kartu su manimi 

Normalų tarybini žmogų, inteligentą inžinierių ar 
mokslinį darbuotoją baimė nuveda toli. Žmonės įvairūs, 
o parodymai — vienodi. Kiekviename žodyje baimė. 
Didelėmis akimis. Baimė iš nežinojimo ko bijoti. Jie 
bijo netekti mažutės algos, bijo netekti menko posto, 
netekti ateities, kurios ir taip nėra, netekti pašildytos 
tupykos ir šiokių tokių pasiekimų — tai jų proto 
pastangų viršūnė. Vidutinybės viršūnė: rami ir tyki 
vietelė gyvenime. 

Visi jie tardymo pradžioje teigė, kad aš nuostabus 
žmogus. Tokių rrfaža esą. Bet kai sužino, koks aš valsty
binis nusikaltėlis, kiek metų jų pačių laukia, jei nu
slėps faktus, prasideda atgailos ašaros. Atleiskite, 
nemačiau, nežinojau, nespėjau, daugiau taip nedarysiu. 
Tardytojas spaudžia: be faktų iš čia neišeisite. Sekite 
popierių ir teisinkitės. Mokyti vyrai dirba — rašyti jie 
moka. Vienas prisipažįsta žinojęs, kad aš domėjausi 
Lietuvos istorija. Knygų kokių ar matęs? Knygų la 
bai daug matęs. Ar tarp jų buvo Šapoka? Ne, jis inžinie 
rius, jis nežinąs nei Šapokos, nei kitų, knygos jo ne
domina, juo labiau, kad jis nėra nacionalistas ir apie 
istoriją nieko neišmano. Kitas prisimena, kad nuola

tos taisydavau žargoną — žinoma, tai nacionalizmas. 
Buvau priešiškai nusiteikęs rusiškiems žodžiams. Ir, 
kas baisiausia, esu pasakęs: kai Lietuvoje jau niekas 
nebekalbės lietuviškai, mano vaikai dar kalbės. 

Apie miškinius kalbėjote? Kalbėjome. Ką sakė? 
Sakė, kad buvo tokių miškuose. Tai žinojo? Žinojo. 
Ačiū, užteks. Bet jis neteisino! Tai nesvarbu, apklausa 
baigta... 

Pabaigoje trafaretinis sakinys, kurio liudytojai net 
ir neskaito: iš viso to galiu padaryti išvadą, kad 
Povilionis buvo antitarybiškai nusiteikęs. Liudytojai 
užsimerkia ir pasirašo. 

Kas dar? Dar tardytojas pagąsdina — atsakomybe, 
metais, dar duoda pasirašyti, kad neplepės. O lauke 
saulė. Ir žmogus sako: Viešpatie, išsisukau, kad aš dar 
bent kartą su kuo nors... 

Tardymai intensyvėja. Galų gale nutaria padaryti 
akistatą. Pirma — bandomoji, su Sakalausku. Suso
dino beveik šalia, tas pašokęs tiesia ranką: labas, Vidai. 

— Sveikas, — atsakiau. Bet rankos nepadaviau. 
— Ar pažįstate vienas kitą, kaip pažįstate? 
Pirmajam leidžia pasisakyti Sakalauskui. 
— Pažįstu. Ne kartą buvome susitikę aptarti 

veiklos. 
Klausia manęs: 
— Taip, — sakau. — Pažįstu iš matymo, bet 

nežinojau nei vardo, nei pavardės. Mačiau jį su Šarūnu, 
bet jų pokalbiuose nedalyvavau. 

Sakalauskas kloja toliau — kaip aš ruošiausi su
sprogdinti kažkokį pastatą, jam atrodę — saugumą. 
Kliede / a užrašomas. Kol rašomas protokolas, mums 
netrukdo šnekėtis. Sakalauskas — savas žmogus. 

— Kada išeisime, Vidai? Taip norisi namo. 
Tyliu. "" 

(Bus daugiau) 
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DUONA 
Viename pobūvyje stebėjau 

prie gretimų stalų, besigar
džiuojančius skaniais valgiais, 
susirinkusius bendrai praleisti 
šeštadienio popietę, tautiečius. 
Man, išbuvusiai aštuoniolika 
metų Sibiro lageriuose ir trem
tyje, dabar atvykusiai iš Lietu
vos vienagėn pas sese, viskas 
buvo įdomu, nauja, stebėtina. 
Mano žvilgsns apsistojo prie 
vienos poros. Moteris pavalgiusi 
pagarbiai suvyniojo likusią 
duonos riekelę ir įsidėjo į 
rankinuką. Jos draugas, pasiju
tes nejaukiai, apsidairė ir kažką 
jai tyliai pasakė. Moteris 
ramiai, bet ryžtingai tarė: „Ne
galima mėtyti duonos". Pajutau 
tai nepažįstamajai pagarbą ir 
panorau išsakyti savo prisimi
nimus apie duoną. Ne, ne apie 
tą duoną, kuri puikuojasi ant 
gražiai padengto stalo, ne apie 
tą, kurią vaikai mėto kiemuose 
ir gatvėse, nesidomėdami 
duonos kaina, ne tą, kurią 

T suaugę pobūviuose verčia į 
atliekų statines (tai mano 
matyta, ne pramanyta). Ir ne tą 
duonutę, kurios pūpsančius 
kepalus motulė ištraukdavo iš 
krosnies, kurios per neat
sargumą nukritusį gabalėlį 
paėmę pagarbiai pabučiuo
davome. Noriu papasakoti apie 
duoną, kuri anuomet man ir 
tūkstančiams tokių pa t 
pasmerktųjų buvo vienintelis 

, gyvasties palaikymo šaltinis. 
Tai plytos formos duonos 
kepalas, su neaiškiomis prie
maišomis (pasitaikydavo ir ciga
retės nuorūka), kokią kepdavo 

. Magadano kepykla. Neišdilsta 
atmintyje ir Vorkutos lagerių 
duona, kurią mums sverdavo 
dubenėlyje, kadangi būdavo 
veik vieni trupiniai. Gavusios 
saują tokios duonos, atsargiai 
žiupsneliais valgydavome. Ir 
Lukiškių kalėjimo duona, kai 
prie didesnio gabalėlio-paikės 
šipuliuku būdavo prismeigtas 
mažesnis (svorio tikslumas), 
kuris, prižiūrėtojams dalijant, 
dažnai likdavo ant padėklo... 

Magadanas. Žvarbus 1953-jų 
ruduo. Pilka kalinių kolona po 
sunkaus darbo lėtai slenka link 
savo barakų, lydima ginkluotų 
sargybinių ir urzgiančių 
vilkšunių. Einame tyliai, nesi-
dairydamos įsistebeilijusios į 
priešais einančios numerius 
(taip paženklintas kiekvienas 
politinis kalinys), nes dairytis 
draudžiama. Vienu kitu žodžiu 
persimetame su greta einančia. 
Sargybiniams ir tai nepatinka. 
Jie be paliovos, gal daugiau iš 
įpratimo, šūkauja ,,neraz-
gavarivat — nekalbėti". Jei kuri 
iš nuovargio sulėtina žingsnius, 
tuojau budrūs šunes, amsėdami 
tiesia kaklus. Mūsų mintys to
je eisenoje, kur jos bekeliautų, 
vis grįžta prie duonos, tačiau jos 
nuo pusryčių nelikę. Rytą 
gautas gabalėlis seniai suval
gytas, surenkant visus trupi
nėlius. Grįžus visa paguoda — 
samtelis drumzlino viralo — 
sriubos ir poilsis ant kietų 
gultų. Poilsis trumpas, tačiau 
kartais sapne suspėji ir prie mo
tulės prisiglaust ir gimtinės 
takel ia is praeit ir sočiai 
pavalgyt. . Viso to džiaugsmo 
netenki, jei viršininkai sumano 
padaryti barake kratą, kurios 
metu stropūs prižiūrėtojai 
išnaršo visus ryšulėlius, kas 
jiems tinkama pasiimdami sau. 
Einame nešdamos nuovargį ir 
alkį. Praeiviu nedaug ir tie pa
tys, apsipratę su panašiomis 
eisenomis, nesidomi, nuskuba 
savu keliu. Kas tai? Priekyje su
judimas, triukšmas, sargybinių 
keiksmai ir... purve mindomas 
duonos kepalėlis. Pasirodo, 
vienas iš praeinančiu bandė su 
šelpti alkanas kalines. Sargy
binis nutvėrė duoną, metė ją į 
pakelės purvą ir savo kerziniais 
batais sutrypė. Kitas trenkė 
gailestingam magadaniečiui 
automato buože, ir šis susigūžęs. 

neatsigręždamas nukiūtino. 
Mus taipgi su pasitenkinimu 
sargybiniai nubaudė - - suklup
dė į šalikelės purvą ir laikė, kol 
jiems nusibodo mindžiukuoti. 
Taip ir š iandieną negaliu 
pamirš t i tokio duonelės 
išniekinimo. Susitikusios anų 
dienų draugės prisimename tai 
su grauduliu ir gilią prasmę 
jaučiu žodžiuose: „kasdieninės 
mūsų duonos duok mus šiandie 
na..." 

Zina Bujanauskienė 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Džiugu paminėti, kad saulėtą 
birželio 16 dieną gražioje San 
Diego miesto apylinkėje tarp 
tūkstančių gabiausių jaunų 
žmonių baigimo diplomas buvo 
išduotas iš ekonomijos ir poli
tinių mokslų lietuviui Kęstučiui 
Antanui Gorodeckui. Universi-
ty of California, San Diego 
mieste yra vienas žymiausių 
Amerikos universitetų. Uni
versitetas pasižymi aukštu aka
deminiu lygiu ir yra išugdęs net 
12 Nobelio premijų laureatų. 
Kęstutis baigė universitetą ne 
tik su gerais pažymiais, bet ir 
visus 4 metus ėjo kasininko bei 
istoriko pareigas SIGMA CHI 
Fraternity organizacijoje. Visais 
atvejais Kęstutis minėjo, kad jis 
yra kilęs iš garbingos lietuvių 
tautos. 

CLASSIFIED GUIDE 
FOR RENT REAL ESTATE 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
prie Marquette Parko su virtuvės 
įrengimais ir šiluma. $380 į mėn. 
Kreiptis tai . 708-425-7160. 

HELP WAMTED 

la ikau vyr. amžiaus lietuvės 
moters padėti namų ruošoje ir 
prižiūrėti vyr. amžiaus asmenį kas
dien nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Tel . 312-767-2400 

Rugiapjūtės idilija tėvynės laukuose (1992 m.). 

laimėjimus ir pasižymėjimus 
plaukime. 

Šiuo metu Kęstutis dirba 
Pillsbury, Michaelį & Sutro 
teisininkų firmoje ir planuoja 
siekti aukštesnio mokslo šioje 
srityje. 

Kęstučio tėveliai Henrikas ir 
Sofija Goredeckai bei visi drau
gai mažame lietuvių telkinyje 
džiaugiasi ir didžiuojasi Kęs
tuč io pas i ek ima i s . Reikia 
paminėti, kad tėvelių dėka ir 
pasišventimu bei paties Kęstu
čio darbštumu šiandien jis gali 
žvelgti į gražią ir sėkmingą 
ateitį. 

A G . 

1920 m. l iepos 12 d. Maskvo 
je pasirašyta Lietuvos taikos su
tartis su Sovietų Rusija. 

1922 m. l iepos 13 d. ambasa
dorių konferencija Paryžiuje pri
pažino Lietuvą de jure. 

VIEŠIEJI DARBAI 
BEDARBIAMS 

Linkuvos miestelyje ir jo apy
linkėse šiandien yra apie 100 
bedarbių, todėl viršaitis nutarė 
surengti viešuosius darbus. 
Pirmiausia buvo nutarta su
tvarkyti apleistas Kerkšnių, 
Megučionių, Gaižūnų, Dudžių 
kaimo kapinaites, kurių iš viso 
apylinkėje yra apie trisdešimt. 
Vyriausybė jau seniai ragina 
savivaldybes organizuoti šalyje 
viešuosius darbus, tačiau, iš
skyrus Linkuvą, šie darbai dar 
nėra pajudėję iš vietos, tarsi visi 
manytų, jog nedarbo šmėkla 
tuoj ims ir pranyks iš Lietuvos. 
Kaip žinoma, Lietuvoje jau yra 
daugiau kaip 30,000 bedarbių, 
o jei priskaitytume visus tuos, 
kurie gamyklose gauna daugiau 
simbolinius atlyginimus, tai be
darbių jau būtą daugiau kaip 
100,000. (R. Va'-atka) 

Nuotr. J. Tamulaičio 

PLiNTA DŽIOVA 
Lietuvoje sparčiai daugėja ser

gančių tuberkulioze. Mokslinin
kai tai sieja su AIDS viruso iš
plitimu. Vos ne pusė šių ligonių 
— alkoholikai, narkomanai ir 
benamiai. Gydytojai teigia, kad 
po Černobylio avarijos žmonės 
vengia rentgeno tyrimų. 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. rJirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobili* 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tai . — (TOS) 424-8654 

(312) 581-8654 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir.FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas vaftui 
• Perkame ir Pąrdugdame 'Ifonus, 

• PėnsJrOnkams Nuolaida. J 

Kęstutis Antanas Gorodeckas 

Taip pat įdomu pabrėžti, kad 
Kęstutis , nors gyveno San 
Diego mieste, jau nuo 5 metų 
amžiaus važiavo su tėveliais 
120 mylių į Sv. Kazimiero šeš
t ad ien inę mokyklą, Los 
Angeles. Kęstutis visus 12-ka 
metų priklausė „Spinduliui" ir 
aktyviai dalyvavo tautinuose 
šokiuose, dainavime ir vai
dinimuose. Sv. Kazimiero šešta
dieninę mokyklą Kęstutis bai
gė aukščiausiais pažymais ir 
gausiais pagyrimais. Taip pat 
už geriausią rašinėlį Kęstutis 
gavo „Laiškai l i e tuv iams" 
premiją. Kęstutis irgi priklau
sė skautams. 

Kęstutis reiškėsi ypatingais 
gabumais ir darbštumu ne tik 
lituanistinėje mokykloje, bet 
pasižymėjo ir nepaprastais įver
tinimais amerikiečių gimnazijo
je. Baigė Escondido aukštes
niąją mokyklą, Escondido mies
te (apie 3,000 mokinių gimna
ziją* Salutatorianec titulu ir 
buvo atitinkamai pagerbtas. Be 
to, Kęstutis buvo apdovanotas 
premijomis „Breitbard Athletic 
Avvard in Water Polo" ir jam 
buvo įteiktos dvi trofejos už 

NEW JERS1Y, NEVV YORK - „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM bange. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunllt DrM VVatchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 fr 
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.: pirmad., antrad., 
trečd. , ketvd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

THE MARIANS 
0FTHE 

1MMACULATE 
C0NCEPTI0N 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission vjork around 

the world. 
Put your faith in action. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard. M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Line Rd. 

Calumat City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą 
Tel 708-868-0049, Fax 
708-868-6642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptts Į Harmls D«ckys 

M . S85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

FOR SALE 
Oak Lawn, 3 bdrm., trMevel with V/z 
bathrooms; basement, attached 2 car 
garage; excellent condition. 

$178,000. Tai. 706-424-6075. 

Parduodamas 4Va mieg. na* 
mas; įrengtas rūsys; kompiuterio, 
siuvimo kambariai ir skalbykla. 
Oak Lawn, IL. 

Tel. 708-636-7278. 

PARDUODAMAS NAMAS 
Erln HiHs-Lockport 

3 mieg., 2V2 vonios kamb.; puikiai 
išlaikytas; ištisas rūsys; "2Vi auto garažas; 
sklypas apaugęs medžiais. Kreiptis: Msr-
l*n« 0N«ill, 709-448 8800, Balrd 6 
Warn«r R.E. 

Parduodamas ramus lietuvių 
namas Hinsdale, IL. Gražiai iš
laikytas; nauja virtuvė ir vonios 
kamb.; ąžuolinės grindys; ,,plas-
ter" sienos; šeimos kamb., užsi
ėmimų kamb.; dengta veranda; 
gražus darželis. Arti geros mokyk
los. $249,900. Kreiptis: 

Realty VVorld-Jeff Jensen, 
tel.708-325-4343, 
Nancy Donahue. 

anans 
FAITH IN ACTION 
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NiVŶ O"5 Skrydžiai į Vilnių — tris kar-
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 
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Kai būsite Kopenhagos aerodrome.' 
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1980. Chapter VI — The outlook for the 1980's. 
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DAR VIENAS PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS UŽ TĖVYNĘ 

Partizanas L. Baliukevičius-Dzūkas. 

IŠ LIETUVOS 
PARTIZANŲ KOVŲ 

LAUKO (13) 
P a r t i z a n o L. Bal iukevič iaus- Dzūko d i eno ra š t i s 

P r i e š kelias savaites iš Lietu
vos gavau Lietuvos Politinių 
kal inių ir tremtinių sąjungos is
torijos sekcijos leidžiamo lei
dinio „Laisvės kovų archyvas" 
šeštąjį tomą, išleistą šių metų 
da t a . Ti tu l in iame puslapyje, 
kur io viršelyje įdėta 1947 m. 
balandžio 25 d. raudonųjų sadis
tų nukryžiuoto Tauro apygardos 
Žalgi r io r ink t inės par t izano 
Juozo Nevardausko nuotrauka, 
fotografuota Sakiuose, pažy
m i m a , kad šis numeris ski
r i a m a s Dzūkijos par t izanams. 

192 psl. apimančio „Laisvės 
kovų archyvo" šio tomo pagrin
d in iu straipsniu spausdinamas 
1950 m. birželio 24 d. Dainavos 
a p y g a r d o s š tabo bunkery je 
žuvusio Pietų Lietuvos srities 
Dainavos apygardos vado Lion
gino Baliukevičiaus-Dzūko pa
r a š y t a s d ienoraš t i s , iš viso 
a p i m a n t i s 83 tomo puslapius. 

K a s gi per vienas to dieno
raščio autor ius , rezistencinės 
kovos lauke iškilęs į aukš tas 
pare igas? Tai Lionginas Baliu
kevičius, gimęs 1925.01.01 Aly
tuje . Ten baigęs gimnaziją, 
įstojo į Kauno universi tetą me
dicinos studijuoti. 1944 m. anks
tyvą pavasarį gen. Plechavičiui 
p a š a u k u s , savanoriu įstojo į 
Lie tuvos Vietinę r inkt inę . Vo
kiečiams greit ją išformavus, iš
vež tas Čekoslovakijon aero
dromų apsaugai . 1945 m. gegu
žės mėn . pateko raudonarmie
č iams į nelaisvę, ku r perėjo ke
lis belaisvių lagerius. 1946 m. 
rudenį L. Baliukevičius grįžo į 
Lie tuvą ir lapkričio 1 d. įstojo į 
p a r t i z a n ų g r e t a s . Pradžioje 
veikė Dainavos apyg. D z ū ^ ; 
r i n k t i n ė s Ge lež in io Vi lko 
grupėje eiliniu par t izanu. 1947 
m. į Sibirą buvo iš tremta jo mo
t i n a ir konfiskuotas šeimos tur
t a s . 

Tol iau išlikusiais dokumen
t a i s pavaizduojama, kaip L. Ba
liukevičius-Dzūkas, dalyvavęs 
bene šešiose didesnėse kautynė
se, kilo pareigose: 1947.02.01 
pask i r i amas Geležinio Vilko 
g r u p ė s štabo v i r š i n i n k u ir 
s p a u d o s bei informaci jos 
sky r i aus vadovu; 1947.09.15 
Dainavos apyg. štabo adjutantu; 
1949.05.19 Dainavos apyg. vadu 
ir šal ia tiesioginių pareigų lai
k i n a i ei t i P. Kazimieraičio 
r i n k t i n ė s vado pareigas. 

Už drąsų ir sąžiningą patikėtų 
pare igų ėjimą L. Baliukevi
čius-Dzūkas Lietuvos partizanų 
vadovybės buvo ke l i amas į 
aukš tesn ius kar in ius laipsnius 
ir apdovanojamas: 1948 m. apy
gardos vado pakel tas į puska
r i n i n k i o laipsnį; 1949.02.16 
L L K S T a r y b o s prez id iumo 
pirmininko pakeltas į partizanų 
l e i t enan to laipsnį; 1949.12.24 
P ie tų Lietuvos srities vado ap
dovanotas I laipsnio Laisvės 
Kovos kryžiumi; 1950.01.10 

Pietų Lietuvos srities vado 
apdovanotas II laipsnio Laisvės 
Kovos kryžiumi. 

L. Baliukevičiaus-Dzūko die
noraštis pradėtas rašyti 1948 m. 
birželio 23 d. ir paskutinis įra
šas padarytas 1950 m. birželio 
6 d. Autor ius ateičiai y r a 
palikęs ir įgaliojimus, kur ie 
skelbiami psl. 11: „Jeigu radėjas 
bus sulaukęs taip trokštos mūsų 
brangios Tėvynės laisvės, t a d a 
aš jam iš Anapus siunčiu karš
čiausius sveikinimus. O jeigu 
mūsų Lietuvai būtų sk i r t a 
vergijai tęstis, tada lai jis nepa-
būgsta sunkios savo dalios, bet 
priešingai, aš jam linkiu galin
gos dvasinės stiprybės. Par t i 
zaniškas su Dievu! Dzūkas". 

Dienoraštį spaudai parengęs 
Algis Kašėta, jį pristatydamas 
skaitytojams, rašo: „Dienorašty
je iškyla t ragiška idealisto 
asmenybė, žinanti artėjančią 
savo lemtį — žūtį, ir pasiruošusi 
ja i . Tai ir asmeninės tragedijos 
dokumentas, tačiau atspindintis 
a u t o r i u s ypa t ingą dvas inę 
savybę — regėdamas vis labiau 
materialiai ir dvasiškai sen
kančią Tėvynę, jis nedvejoja, o 
pasilieka prie savo bekompro-
m i s i n ė s pozicijos — nes i 
t raukt i . . ." 

O dabar š ta i viena kita iš
t r auka iš partizano L. Baliu
kevičiaus-Dzūko dienoraščio, 
rašyta 1950 m. birželio 6 d., 
dviem savaitėm likus iki mir
ties. Kovos draugų nuovargį jis 
t a ip aprašo: „Mano draugai, 
užsikloję galvas marškomis, 
knarkia . Vieversys net žemę 
drebina. Miega jis visada kietai 
ir kokioj padėty atsigula, tokioj 
ir atbunda. Atsigula su kepure, 
ir ši dabar t a ip juokingai ka ro 
an t ausies. Nesusilaikau nenu
sijuokęs..." 

Toliau dienoraštyje išryškėja 
nuotaika po šešerių partizana
vimo metų: „Sėdžiu, rodos, 
galvoju, be t mintys n i e k o 
nesiekia. Beprasmiškai stebiu 
vėjo judinamas šakas, girdžiu, 
kaip kažkur ūkininkai šnekasi. 
Toks jau gyvenimas. Ant sielos 
užgulė kažkokia sunki naš ta , 
t a r y t u m su krauju suaugo 
melancholija. Sunkiu atodūsiu 
nori visu tuo atsikratyti, bet 
neįmanoma. Per šešerius metus 
suaugo toji melancholija su vi
somis mano širdies skaidulo
mis..." 

Paskut in ia i L. Baliukevi
čiaus-Dzūko dienoraščio įrašai , 
skirti broliui Kostui, kuris žuvo 
1951 m. vasario 16 d., eidamas 
Pietų Lietuvos srities partizanų 
visuomeninės dalies viršininko 
pareigas, autoriui aiškiai nujau
čiant artėjančią mirtį, baigiami 
šiais žodžiais: „Šiandien baigiau 
skaityti Tolstojaus .Prisikėlimą' 
ir apysaką .Kaukaze'. Koks 
puikus rašytojas ir kokios geros, 
malonios jo knygos! Autoriaus 

Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę, išs i la isvinus iš ko
munistinio teroro, išlikę gyvi 
laisvės kovotojai, t remtiniai , 
kaliniai, sąmoningoji lietuvių 
tautos dalis tėvynėje ir išeivijoje 
pradėjo žuvusių, i šn iek in tų 
Miško b ro l ių , bo l šev ikų 
nukankintų aukų palaikų su
rinkimą, jų kaulų perkėlimą į 
kapines, jų mas in ius kapus 
pagerbdami kryž ia i s ir pa
minklais. 

Dalis laisvės kovotojų kapų 
dar glūdi miškų tankmėje. 

„Lietuvos aido" 199&VH.1 
laidoje Aldona Grigaravičienė 
ap rašo p a r t i z a n ų m a s i n i u s 
kapus rytų Aukštaitijoje. 

„Utenoje, pr ie Daun i šk io 
ežerėlio, glaudžiasi nedidelė 
kalvelė, kurią uteniškiai j au 
seniai vadina Skausmo kal
neliu. Išlakių pušaičių prie
globstyje, pridengti žalios vejos 
kilimu, ilsisi mūsų kovotojų 
kaulai. Sunkiaisiais okupacijos 
metais gulė į šio kalnelio smiltis 
žinomi ir nežinomi, nuo kieto 
grindinio ir iš miškų tamsos su
rinkti mūsų broliai, apspardyti, 
paniekinti , t ik s lapta motinų, 
seserų, mylimųjų ir mūsų visų 
apraudoti, malda palydėti. 

Šiandien čia mediniai Rūpin
tojėliai saugo žuvusiuosius , 
smėliu nuberti takeliai veda prie 
besiskleidžiančių žiedų, kalvos 
viršūnėje s t ieb ias i į dangų 
išlakus bal tas bokštas su di
džiuliu kryžiumi. Ta i Marijos 
Kankinių Kara l ienės koplyčia-
paminklas visiems Aukštaitijos 
krašto (Molėtų, Zarasų, Švenčio
n ių , I g n a l i n o s , A n y k š č i ų , 
Rokiškio, Ukmergės , Utenos 
rajonų) partizanams, žuvusiems 
ir nukankin t iems šiose apy
linkėse, palaidotiems čia, radu
siems amžiną poilsį to paties 
ežerėlio dugne, užkastiems miš
kuose, pelkynuose ir žvyrduo
bėse. Visiems, kur i e mylėdami 
t ė v y n ę p a l i k o g i m t u o s i u s 
namus ir kilo į kovą, kartodami 

vienintelį žodį-laisvė. 
Atsiveria koplyčios durys, ir į 

mus žvelgia Nukryžiuotasis. 
Sienose juodo granito lentos. 
Jose part izanų vardai, Aukštai
tijos regiono būrių pavadinimai 
ir jų vadai. Vienoje iš lentų 
par t izanų priesaika: 

„LLK Rytų Lietuvos vadų 
pr iesaika. 

Kovoje už didžiausias tautos 
dvasines vertybes, užjos laisvę, 
kar tu i r visos žmonijos gerovę, 
regėdami šventas ir dideles au
kas, sudėtas mūsų brolių, šioje 
kovoje kritusių, Visagalio Die
vo akivaizdoje prisiekiame — 

tęsti brolių krauju rašytąjį tes
tamentą ir toliau vesti kovojantį 
sąjūdį tuo karžygių ke l iu , 
kur iuo lig šiol žygiavo šventai 
pasiaukojęs Lietuvos laisvės ko
votojas. 

Krėva . 1952 metai, birželio 7 
diena. 

Algimantas , Audrūnas, Mė-
ra inis , 

Vilnius, Visvaldas, Žygūnas", 
Laba i simboliška, kad lėšas 

šiam paminklu i sukurti ir pa
s t a t y t i paaukojo t a d a k a r o 
audrų į Vakarus nublokštas 
Aleksandras Žemaitis, kilęs iš 
Ka t l ė r ių kaimo (8 km nuo 
Utenos), tuo pagerbdamas ir 
savo brolį pa r t i zaną J o n ą 
(Maumedį), žuvusį 1947 metais. 

— Mielas brolau, nežinau, po 
kur ia pušim dūli Tavo kaulai , 
než inau, koks paskutinis žodis 
sust ingo tavo lūpose, bet aš 
atėjau nusilenkti t au ir tavo 
kovos draugams. Tavo mirtis — 
tai m ū s ų laisvė ir prisikėlimas. 
Mūsų malda — tai žuvusiųjų 
r amybė pas Viešpatį, — sakė A. 
Žemai t i s 1992 m. rugpjūtį, ka i 
buvo švent inama ši koplyčia. 

Didelė ir graži prasminga 
Žemaičių — Aleksandro ir jo 
ž m o n o s Mari jos d o v a n a 
Tėvynei , jos didvyriams ir atei
nančioms kar toms". 

* i -

Br. J . 

SVETIMTAUČIO 
PATARIMAI IR NUOMONĖ 

R ū t a Klevą V i d ž i u n i e n ė 

Žmogus dažnai nustembi, kai d a u g n e b U v o , bet ša l ia manęs 
neplanuoti įvykiai atneša dau- a ts isėdo vidutinio 
giau sėkmės, negu gerai supla
nuoti veiksmai. Apie vieną tokį 
atvejį noriu papaskov.i, nes štai 
atėjo visai nes i t ikėtas laiškas 
nuo svetimtaučio bendrakelei
vio į Lietuvą. 

Po nakvynės Kopenhagoje vi
sa mūsiškių grupė vėl persėdo
me į kitą lėktuvą. Keliaujančių 

jau seniai nėra gyvo, o jo knygos 
liks gyvos amžinai!" 

Šia proga reikia priminti, kad 
taip pat amžinai liks gyvas, 
žmonių skaitomas ir istorikams 
bei istorijai ver t ingas L. Baliu
kevičiaus-Dzūko dienorašt is . 
Dar ir dėl to, kad, 43 metams 
praėjus nuo jo žuvimo dienos, 
jau buvo galima atskleisti ir die
no ra š ty j e s l a p y v a r d ė m i s 
minimų 78-ių įvairių partizanų 
t ikrąsias pavardes , pradedant 
Jūr in inku-Gandru — Albertu 
Perminu ir baigiant Diemedžiu 
— Juozu Gegužiu. 

Čia aprašomas dienoraštis 
yra pagrindinis š iame „Laisvės 
kovų archyvo" tome skelbiamas 
dokumentas, iliustruotas kelio
mis autoriaus bei kitų partizanų 
istorinėmis nuotraukomis. O 
tokių straipsnių, dokumentų, 
fotografijų ske lb i ama d a u g 
daug iau . J ų t a r p e ir visų 
Stutthofe nacių kal intų įkaitų 
nuotraukos su A Rupšienės 
paruoštomis biografijomis. 

Taigi, šis šeštasis „Laisvės 
kovų archyvo" numeris t ik ra i 
vertas dėmesio. Čikagoje jį pla
t ina buv. Lietuvos partizanas ir 
Gulagų kal inys P . Vaičekaus
kas. 

VI. Ramojus 

amžiaus ir 
ma lonaus veido vyras. Prasidė
jus kelionei, jis maloniai pri
s t a t ė ir paklausė, iš k u r aš, k u r 
k e l i a u j u . Pas i rodė , kad jo 
kel ionės tikslas irgi buvo Vil
n ius (pavardė Cecil Schmidt), 
ba igęs teisę ir chemijos inžine
riją, dabar štai e sąs na rys 
g rupės Project Legal Delega-
t ion, kurią į Lietuvą iškvietė 
Lietuvos Teisingumo ministeri
ja. Aš irgi prisistačiau ka ip 
buvus i kalbu mokytoja, bet 
d a b a r esu žurnalistė, netgi šios 
sąjungos pirmininkė, todėl labai 
domiuosi jo įspūdžiais ir jų 
g rupės darbu Lietuvoje. Pasi
ke i tėme adresais ir d a r po kelių 
minučių kalbos lyg i r pritilome, 
nes j a u artėjo Vilnius. Maloniai 
atsisveikinome, ir maniau , kad 
tuo viskas ir baigsis. 

I r štai, po maždaug šešių 
savaičių, ateina didelis vokas iš 
„Profesional Association Mer 
cha rd and Gould". Kažkaip 
nesurišau iš sykio, k ą tas turėjo 
re ikš t i , kol viskas paaiškėjo po 
pirmojo sakinio: „Mielą Rūta , 
gal jūs prisimeante, kad mes 
sėdėjome šalia per kelionę ta rp 
Kopenhagos ir Vilniaus, ir aš 
pažadėjau jums parašyt i savo 
įspūdžius". 

Nudžiugau, perskaičiau, vis
ką, ir buvo labai įdomu, taigi 
nutar iau laišku pasidalinti ir su 
„Draugo" skaitytojais. 

„Tikiuosi, kad pr i s imenate , 
kai gegužės 22 dieną, skrendant 
į Vilnių, mes daug kalbėjomės 
apie Jūsų nuomonę dėl pasikei
t i m ų Lietuvoje, i r kad aš pa
žadėjau Jum;- parašyt i savo 
įspūdžius, kai sugrįšiu namo. 

Kelionė buvo nepaprastai įdo
mi, mes buvom priimti labai 
puikiai. Susidarėme įspūdį, kad 
žmonės, kuriuos ten sutikome, 
daugiausia buvo labai atviri ir 
nuošridūs. 

Aš asmeniškai tikiu, kad Lie
tuvai yra daug galimybių at
sigauti, jeigu Jūsų krašto li
kimas bus rankose žmonių, ku
rie yra 35 metų ir jaunesni. Man 
paaiškėjo, kad tik jaunimas yra 
atviras ir sudomintas pasikei
timais, kad sutinka su neišven
giama rizika, siekiant gerensio 
gyvenimo. Priešingai, daugu
mas senesniųjų bijo rizikuoti ir 
kai kur ie gal net norėtų matyti 
senąją sistemą grįžtant į kraš
tą. 

Gal J u m s bus įdomi mano 
kalba, pasakyta mūsų delegaci
jos susirinkime Teisingumo mi
nisterijoje? Ją buvau parengęs 
ir įgaliotas pateikti gegužės 28 
dieną: Atvykome į Lietuvą Tei
singumo ministerijos kviečiami. 
Mūsų delegacija yra sudaryta iš 
įvairių sričių žinovų, ir paėmus 
drauge, turime per 150 metų 
patirt ies savo kraštų teisinėje 
sistemoje. Atvykome savo pačių 
lėšomis, pasimokyti ir pasida
linti patirtimi. 

Per tą laiką, praleistą Lietu
voje, daug sužinojome. J ū s mus 
maloniai sutikote, supažindi
note su savo prae i t imi i r 
pasidalinote su mumis savo 
viltimis bei svajonėmis apie 
ateitį. Mes esame dėkingi už 
v a i š i n g u m ą ir t i e s ius at
sakymus į mūsų užklausimus. 
Turint galvoje jūsų praeitį , 
esame tikrai nustebinti jūsų sie
kiais ir jų net įgyvendinimais. 
Taip pat norime pabrėžti, kad 
suprantame jūsų nepasitenki
nimą dėl negalėjimo padaryti 
daugiau, bandant pravesti per
mainas. 

Norime jums patarti: atpažin
kite permainų sunkumus ir 
laikykite juos normalia įvykių 
eiga. 

Lie tuva yra unikali, i r tik jūs 
patys galite nuspręsti-, kokia 
Lietuva bus arba turėtų būti. 
Kit i (kaip ir mes), galime jums 
duoti idėjų, bet tik jūs turėsite 
nuspręsti , kurias mintis priim
ti, o kurias atmesti. Svarbu, kad 
išlaikytumėte Lietuvos sąvoką, 
tuo pat metu sudarydami sąly
gas dalyvauti ir bendrauti su 
kitomis tautomis. 

Ateinančią savaitę mūsų dele
gacija vėl susitiks Rygoje, kad 
paruoštume raštišką pranešimą 
su specialiomis rekomendavi-
jomis. Mes skirsime šiam darbui 
visą savaitę, bet ir šiuo metu 
galim pareikšti kelias bendras 
mintis: 

1. Nutarkite, kuo j ū s norite 
būti . Gaunate daug patar imų, 
ką dabar turėtumėt daryti , bet 
duokite pirmenybę minčiai, kuo 
jūs patys norite būti. Turėki te 
bendrą viziją, bet užsitikrinkite, 
kad tai, ką jūs darote, padės 
įgyvendinti tą viziją. Ir iš
bandykite viską. 

2. Jūsų praeities istorijoje 
teisinė sistema buvo vien in
s t rumen ta s išpildyti ideolo
ginius ir politinius potvarkius. 
Dėl to jūsų advokatai ir teisėjai, 
kaip ir policija bei kiti teisin
gumo darbuotojai , p i l ieč ių 
nebuvo laikomi pagarboje. Tas 
tu r i keistis. Laisvos prekybos 
sistemoje kasdieninė teisės tar
nautojų rolė tur i būti visai at
skirta nuo politikos, ideologijos, 
o piliečiai turės pajusti naują 
pasitikėjimą, kad teisės sistema 
yra sukurta palengvinti kasdie
ninį gyvenimą teisingais ne-
santarvių išspendimais, nusikal 
t imų kontrole ir kiekvieno as
mens laisvės užtikrinimu. Kai 
pakils pagarba teisinei sistemai, 
ta i ekonominė gerovė taip pa t 
turė tų sustiprėti. 

3. Privatizacija yra ir svarbus, 
ir sunkus užsimojimas. Patys 
turės i te nutarti , ar jūs tenorite 
išlyginti praeities klaidas ir 
i š te i s in t i praeitį, t a r s i vėl 
sumontuodami sudaužytą kiau
šinį, kurį kas nors kitas su
daužė; ar jūs norite parašyti 
planą ateičiai, į kurią žengs 
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Lietuva 21-meme š imtemtyje 
jau kaip t a rp t au t i nė bendrinin
kė. Mes t ik ime, k a d privatiza
vimas yra t ik v i e n a proceso 
dalis, nors i r labai svarbi , perei
nan t iš planuotos ekonomijos į 
laisvą rinką. Jok i a privatiza
vimo eiga nebus p a t e n k i n a m a , 
jei ji s tengsis padė t i vienai 
kuriai grupei, tuo sukirš indama 
ki tas , arba je i ji suska ldys pro-
duk t ingus d i d e l i u s ū k i u s į 
mažus ūkel ius , k u r i e bus per 
maži, kad bū tų produktingi . Čia 
jau reikės vizijos, k a d būtų su
ku r t a t ikra r inkos s i s tema su 
individualių pil iečių dalyva
vimu joje. 

4. Nus ika l s tomumas irgi di
delė problema, n e s tai neiš
vengiama ekonominiuose bei so
cialiniuos pas ike i t imuose . Čia 
tegali padėti auklė j imas , stipri 
ir efektinga te is inė s is tema. 

5. Labai svarbu informacijos 
judrumas, ka ip ir p roduk ta i , ir 
patarnavimai . P a t a r i a m e j u m s 
sumažinti a r pana ik in t i užtva
ras laisvai p rekyba i ir patar
navimams". 

PIRMOJI POLICIJOS 
A K A D E M I J O S LAIDA 

L I E T U V O J E 

Lietuvos spaudoje nuolat skel
b iami gausūs kriminal iniai nu
s ika l t ima i , k u r i u o s policija 
n e p a j ė g i a k o n t r o l i u o t i a r 
i š a i šk in t i . „ L i e t u v o s a i d o " 
VIII . l laidoje pranešama, k a d 
birželio 30 d. Vilniuje Policijos 
akademijoje pirmosios laidos 
185 a b s o l v e n t a m s į t e i k t i 
baka laurų diplomai po trejų 
metų studijų. Prieš 3 metus aka
demija priėmė 500 pirmakursių. • 
J ų dalis mokėsi t i k v ienus 
m e t u s ir gavo po l i c in inko 
k v a l i k f i k a c i j a s . B a k a l a u r o 
laipsnį gavę, 75 pažangiausi ab
solventai toliau t ęs studijas ma
gistro laipsniui. 

Policijos akademijos rektoriui 
Alvydui Pumpuč iu i ministro 
p i rmininko potvarkiu suteiktas 
policijos generolo laipsnis. Jei 
generolui pavyks padidinti ir 
t i n k a m a i p a r u o š t i policijos 
kadrus , gyvenimas Lietuvoje 
b u s saugesnis. B r . J . 

A.tA. 
Mokyt. Anupras Tamulynas 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. liepos 18 d., 8:50 vai. ryto, sulaukęs 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Pilotiškių 

kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Anastazija Liorentaitė, duktė Birutė, 

svainis Valentinas Liorentas su žmona Stefa; brolis Alfonsas 
Tamulynas Argentinoje; svainė Anelė Tamulynienė ir jos 
sūnus Antanas Lietuvoje; taip pat kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių žurnalistų sąjungai. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, liepos 21 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 22 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Tau
tines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė , brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Liūdesy slinko metai be mūsų Mylimiausio 
Liūdna bus mums ir toliau be Jo.. 
Tai tokia Dievo Valia — išėjusiems —• negrįžti. 
Bet mūsų širdyse, mintyse Jis gycas, 
Jį jaučiam, matom ir mylim... 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
CEZARIO MODESTO 
MODESTA VIČIAUS 

Minint mūsų mylimo Vyro. Tėvo. Senelio, Brolio, Artimo 
Giminaičio, kurio netekome 1992 m. liepos mėn. 25 d., mir
ties sukakti, šv. Mišios už Velioni bus aukojamos š.m. liepos 
mėn. 25 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Nuoširdžiai prašome gimines, kolegas, draugus ir pažįs
tamus tą dieną pasimelsti kartu su mumis, prisimenant 
Cezari savo maldose. 

Nuliūdusi šeima ir giminės 

A.tA. 
ONAI JURSKIENEI 

i š k e l i a v u s A m ž i n y b ė n , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą 
užuojauta d u k t e r i a i S N I E G U O L E I ir s ū n u i LIŪTUI, 
jo še imai be i a r t i m i e s i e m s ir k a r t u l iūd ime . 

Elena ir Vytautas Vidugiriai 
Aleksandra Viduginenė 

i 
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ČIKAGOJE ffl APYLINKĖSE 

Redakc i j a p r i m e n a , kad ver 
ta pasidalint i šeimos džiaugs
mu, kai sūnus , duktė , vaikai t is 
ar dukrai tė baigia universitetą, 
įsigyja profesiją. „Draugas*' 
mielai spausdina t rumpus ap
rašymus ir nuot raukas , todėl 
kvieč iame „ p a s i g i r t i " savo 
vaikų pasiekimais moksle. Tuo 
parodysime, kad lietuviai ir 
šiais laikais mokslą vertina, jo 
siekia ir k u r i a sau, savo tauta i 
šviesesnę ateitį . 

Š i a n d i e n , l i epos 21 d., 4 vai. 
po pietų Vilnius susigiminiuoja 
su Čikaga, kai Čikagos meras 
Richard M. Daley ir Vilniaus 
miesto t a rybos p i rmin inkas 
Valentinas Šapalas pasirašys 
Čikagos ir Vi ln iaus susigi-
mimavimo aktą (Sister Cities* 
Kultūros centre, GAR kambary
je iMichigan ir Randolph St.i. 
Čikaga i metus pasirašo 2 
tokius ak tus , o savo eilės jau 
laukia 500 miestų, taigi, Vilniui 
suteikta ypat inga garbė. 

Iški i mingame pasirašyme dar 
dalyvauja Vilniaus miesto me 
ras Vytautas Jasulai t is . Miesto 
vyriausias architektas Danas 
Ruseckas. Sister Cities komiteto 
pirm Stasys Balzekas ir prof. 
Jurgis Vanagas. 

Iš Čikagos keturių vilniečiu 
delegacija vyks į Madison. WI. 
kur taip pat bus pasirašytas tu 
miestų susigiminiavimo aktas. 

Lietuvių F r o n t o Bičiulių 
s tud i jų s a v a i t ė D a i n a v o j e 
įvyks ta rugpjūč io 1-7 d. 
Sut ik imus programoje daly
vauti jau davė Lietuvos seimo 
narė Vilija Aleknaitė, dr. A. 
Darnusis. G. Damušytė. dr. K 
Ambrozaitis, J. Ardys, red. -J 
Baužys, dr Z. Brinkis, L. Ko
jelis. V. Naudžius, dr. A. Razma. 
V. Volertas. Su kitais pakvies
taisiais da r tar iamasi . Svars 
tysimos temos: Politinė tikrove 
ir pe r spek tyvos Lie tuvoje . 
Užsienio lietuviai ir Lietuva. 
Lietuvių Frontas ir Lietuviu 
Fronto bičiuliai 1950-1993: kas 
gerai padaryta, kas blogai ir kas 
visai nepadaryta?. Žemės ūkio 
privatizavimas Lietuvoje ir kt. 

Studijų programą sudarinėja 
ir su programos dalyviais tariasi 
dr. P. Kisielius ir A. Raulinai-
t is . l i teratūros vakarą organi
zuoja rašytojas V. Volertas. 

Penktadienį, VIII.6 įvyks LFB 
konferencija ir naujosios Tarv 
bos posėdis. Posėdžiaus į naująja 
Tarybą išrinkti — Juozas Ardys, 
dr. Zigmas Brinkis, dr. Petras 
K'-sielius, dr. Vytautas Ma-

as. Vytautas Petrulis. P. 
R a u l i n a i t i s . V ladas 

Si . s. Jonas Urbonas ir Vy
tau tas Volertas. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

Nespė ję l a iku užsiregis t 
r u o t i d a l y v a v i m u i L ie tuv ių 
S k a u t ų s-gos Jub i l i e j i nė j e 
s tovyklo je , galės tai at l ikt i 
a t v y k ę į s tovyklą . Apie 
dalyvavimą stovykloje iš anks
to pranešama savo vienetų va
dovybei. Nepilnamečiai privalo 
atsivežti tvarkingai užpildytus 
ir tėvų ar globėjų pasirašytus 
registracijos ir atpalaidavimo 
nuo atsakomybės lapus, turėt i 
šeimos draudimo įstaigos pava
dinimo ir dokumento numerį. 
Stovvkla Rakė prasidės liepos 
31 d. 

I r ena (Ivanauskai tė) Senke-
vičienė, gyv. Naperville. IL, yra 
..Žiburėlio"' Montessori mo
kyklėlės Tėvų komiteto sekre
torė ir labai pareiginga ko
respondentė. Ji apsilankė mūsų 
redakcijoje ir vėl atvežė gražų 
pluoštą nuotraukų iš ,,Zibu 
rėlio" stovyklėlės, šiuo metu 
vykstančios Lemonto Lietuvių 
centre. Stovyklauja 16 vaikų 
nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Sto
vyklai vadovauja D. Dirvoniene, 
„Žiburėlio'" mokyklėlės vedėja. 

Esame dėkingi I. Senkevičie-
nei, nes vasaros metu mums la 
bai t rūksta iliustracinių nuo
t r aukų . Rag iname ir k i t as 
mokyklas, organizacijas siųsti 
nuotraukų (žinoma, su parašais 
ir pavardėmis), mielai spausdin
sime. 

Adv . Vy ten i s L ie tuv in in 
k a s , Chicago, Illinois, pratęsė 
, , D r a u g o " p r e n u m e r a t ą , o 
„Draugo" palaikymui paaukojo 
100 dol. Adv. Lietuvninkas y ra 
nuoširdus dienraščio rėmėjas. 
Jo darbo raštinė yra Marąuet te 
Parko apylinkėje. 

Adol fas Š i m k u s iš Ormond 
Beach, Fla . , a p m o k ė d a m a s 
skelbimą, pridėjo 20 dol. auką 
su prierašu: „Draugui" už gerą 
draugiškumą". 

Vita Norv i l a i t ė iš Detroit. 
Mich.. pratęsė p renumera tą su 
20 dol. auka ir prierašu:"... siun
čiu prenumeratą, o l ikusius už 
ta ip įdomų Jūsų „Draugą" -
spaudos reikalams paremt i" . 

„ C h i c a g o Tr ibūne" d i en ra š 
t i s praėjusio sekmadienio laido-
>° („Womanews", liepos 18 d.) 
i š s p a u s d i n o ilgą S i g i t o s 
1 Bersenas) Balzekienės straips
nį, ku r i ame ji kalba apie karo 
meto neužgyjančias dvasines, 
emocines ir fizines žaizdas. 
A u t o r ė palygina dabar t in ių 
Bosnijos gyventojų išgyvenamas 
kanč ias ir savo motinos, pabė
gėlės iš Lietuvos, vargus II 
pasaul in io karo metu. Straips
nis gerai parašytas, pavadintas 
,,Slow to heal". Pažymima, kad 
Sigi ta Balzekienė yra rašytoja 
ir dėsto anglų kalbą Morton 
kolegijoje. Cicero, IL. 

B r o n i u s Na inys , PLB pirmi
n inkas , grįžęs iš mėnesio ke
lionės Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Ukrainoje , ir j au pasveikęs po 
peršal imo, papasakos kelionės 
įspūdžius šį sekmadienį, liepos 
25 d. Lemonto lietuvių centro 
didžiojoje salėje, tuoj po šv. Mi
šių, 12 vai. Visi kviečiami pasi
k lausy t i . 

Cent ro gegužinė vyks tuoj po 
pranešimo, sodelyje, 12:30 vai. 
p.p. su skaniu maistu, gaiviais 
gėr imais ir gausiais laimėji
mais . Bus ir lėšų telkimas Cen
t r o s togo d e n g i m u i . Vis i 
kviečiami gausiai dalyvauti, tuo 
pa remian t mums visiems svar
bų l ietuvių centrą. 

D a n t ų gydy to ja Č. Bač ins -
k ienė , atsiųsdama Dantų Gydy
tojų sąjungos vardu didesnę 
auką American Dental Assis-
tance to Lithuania, t a ip rašo: 
„Džiaugiamės, kad jūsų pastan
gomis, kant rybe ir sumanumu, 
dokumentai dėl įsteigimo vaka-
r i e t i š k o s k l i n i k o s K a u n o 
Odonto log i jos f a k u l t e t e 
pagal iau teisiškai su tvarkyt i . 
Linkime ištvermės". 

V i s u o m e n ė s a t s i s v e i k i n i 
m a s su a.a. m o k . A n u p r u Ta-
m u l y n u šiandien, 7 vai. vak. 
vyks Petkaus Marąuet te laido
t u v i ų n a m u o s e , M a r ą u e t t e 
Parke . Visi jį pažinojusieji, o 
ypač buvę jo mokiniai ir kolegos 
mokytojai kviečiami dalyvauti . 

„ S a u l u t ė s " L ie tuvos našiai 
čių globos komiteto susirin
k imas įvyks liepos 22 d.. 7:30 
v a i . vak . L i e t u v i ų c e n t r o 
Lemonte konferencijų kamba
ryje. 

f a * ŽVAIGŽDUTĖ 
^ ^ ^ ^ L M Z * * * * Įsteigtos Ltetuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaui 

Steponas Darius ir Stasys 
sukaktuvėms prisiminti. 

Redaguoja J Puu-, Medžiagą snpti: 3206 W. 85th Place, Chicago, IL 60629 

LAKŪNU DAINA 

Šviečia kelias viršų."', vandenyno, 
Lituanikos kelias dr4>us — 
Tau nuo amžių per amžius, tėvyne, 
Darbas, žygiai ir pergalė mūs! 

Tau, padangių sarg>bon suskridę, 
Eskadrilėmis budim greta. 
Te pavasaris amžinas žydi 
Ties tavim, tėvų žeme šventa! 

Kaip jauni sakalai susibūrę, 
Vis budėsim sargyboj šalies. 
Mus lydės mūsų mėlyna jūra , 
Vilniaus bokštai kelionėje švies. 

Jei likimo ranka visagalė 
Mūs lėktuvą anapus pamos. 
Kils į erdvę kiti — tėvų šaliai 
Savo žygius, gyvybe aukos. 

Kazys Inčiūra 

D A R I U S I R GIRĖNAS 

Turbūt nėra nė vieno lietuvio, 
kuris nežinotų tų dviejų didvy
rių žygio. Šie vardai dažnai 
minimi šiais metais, nes jų var
dais pavadint i visi 1993 metai . 
Nuo 1933 metų, kai jie perskri
do Atlantą ir žuvo netoli Lietu
vos, suėjo j a u šešiasdešimt me
tų. Taigi, šie metai yra jubilie
jiniai metai . 

Didvyriai niekada nemiršta , 
jie gyvi amžinai žmonių min
tyse , š i rdyse ir vaizduose. 
Vargiai kur i tauta tur i tiek 
daug didvyrių, kaip Lietuva. 
Todėl ir h imne giedame „tu did
vyrių žeme!.. Iš visų Pabaltijo 
tautų t ik viena Lietuva sukūrė 
savo valstybę prieš daugiau ne
gu 750 metų. Per tą laiką buvo 
garbingų ir skaudžių laikotar
pių, tačiau didvyrių pasiryžimo 
dėka, Lietuva šiandien vėl lais
va. 

Didvyriai savo žygius atl ieka 
su dangaus palaima, nes jie savo 
darbams įkvėpimo prašo Dievo 
pagalbos. Tokie buvo ir Dar ius-
Girėnas. Štai paskutiniai jų tes
tamento žodžiai: „Tą didįjį ban
dymą pradėsime t ikėdamiesi 
Dangaus palaimos!" Jų kūnai 
ilsisi numylėtoje žemėje, o Dan
gus globoja jų sielas. 

Tegul šių didvyrių pasiauko
j imas Lietuvai palieka ir jūsų 
širdyse gilius pėdsakus. Tik 
mylėdami savo tėvų ir senelių 
žemę išlaikysite ją laisvą ir 
nepriklausomą. Lietuvos ateitis 
jūsų rankose. Paskat in t i jų 
testamento, tegul ir jūsų min
tys, žodžiai ir darbai būna skir
ti Lietuvai Tėvynei! 

R e d a k t o r i u s 

Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio pagerbime I VVashington. D.C. I dalyvavo ir 
dvi čikagietės (iš kairės): Gražina Liautaud ir Alė Kėželienė. 

Nuotr. Bron iaus Čikoto 

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

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

ARAS ROOPING 
Arvydas Kls-la 

Donglam* Ir taisoma 
vtsų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 8 v.v. 

x T R A N S P A K s i u n č i a ta l -
p in tuvus i konteinerius i j Lietu 
vą k a s s a v a i t ę . S iunč iame 
„AIR C A R G O " . P i n i g a i per 
vedami doleriais. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St. , C h i c a g o , I L 
60629. tel . 312-436-7772. 

(sk) 
x A T L A N T A I E , I n c . viena 

iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą ap ta rna 
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik i Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo ta lp in tuva i (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro s iuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gi m i 
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto s iunt inių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . (312) 
434-2121. Iš t o l i au - 1-800-
775-7363. 

f-k) 

x P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r o 
g e g u ž i n ė bus s ekmad ien į , 
l i epos 25 d. tuoj po pamaldų. 

TEOLOGIJOS D I E N A 
STOVYKLOJE 

Mielas Dieve, 
Labai prašau, ar Tu gali pagy

dyti mano vieną brangų asme
nį, sergantį gyslų sukalkėjimu. 

Kviečiame visus Chicagos ir Tai yra liga kojose, kuri t rukdo 
apylinkių lietuvius atsilankyti, vaikščiojimui. Aš noriu, kad 
skaniai pavalgyti ir medžių greičiau pasveiktų. 

Audra Va l iu ly t ė pavėsyje pabendraut i su drau
gais ir pažįstamais bei paremti 
PLC savo a t s i lankymu. 

(sk) 

x G R U O D Ž I O 4 d., kelione 
laivu, Havajų salos. Rezervą 
cijoms s k a m b i n k i t e B i ru te i 
Z a l a t o r i e n e i 708-524-2244, 
T r a v e l A d v i s e r s , I n c . 

(sk) 

x B a l t i a E x p r e s s pristato 
siuntinius į Lietuvą greičiausiai 
ir pat ik imiausi . Laivo talpin
tuvai l i epos 12 ir l i e p o s 27 d. 
Teiraukitės nemokamai , tel. 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624, a rba p r i s t a t y k i t e 
s iunt in ius adresu: 3782 W. 79 
St., C h i c a g o , IL 60652. 

(sk) 

Ačiū, Tau, už maistą, saldai
nius, medžius. Šie dalykai labai 
svarbūs. Jei jų ne turė tumėm, 
greitai numirtumėme. Ačiū! 

Nida D e g e s y t ė 

Ačiū, Tau, už labai gražią die
ną. Taip pat ir už tai , kad čia, 
Dainavoje, viskas gerai sekasi. 
Aš turiu labai daug draugų, čia 
man viskas patinka. 

Audra M o t i e j ū n a i t ė 

Dieve Tėve danguje, tu esi ge
riausias. Tu esi švančiausias, 
Tu esi protingiausias ir Tu esi 
mylimiausias. Amen. 

Brangus Jėzau danguje, Tu 
myli visus gerus vaikus, blogus 

vaikus ir visus k i tus . Aleliuja! 
Šventoji Dvas i a danguje , 

mano mėgstamiausia, Tu padedi 
visiems: silpniems, stipriems ir 
visiems ki t iems. Amen! 

V y t a s J u r j o n a s 
(JAS universiteto 
laikraštėl is , 1992) 

B A L B I E R I Š K I S 
(BARBIERIŠKIS) 

(Suraskite Lietuvos žemėlapyje) 

Prie Balbieriškio, kur Nemu
nas pasuka j dešinę ir atsimuša 
į statų krantą , yra labai pavo
jinga rėva (sekluma). Apie pusę 
kilometro ilgio Nemuno dugnas 
yra išklotas aštriais akmenimis. 
Kai per šią vietą plaukia valtys 
ar sieliai, aš t rūs akmenys, kaip 
skutėjas (barbierius), sužaloja 
valčių dugną, suraižo rąstus, lyg 
skustuvu juos nuskusdamas. 
Vietos žmonės nuo seniausių 
laikų šią rėvą (seklumą) vadino 
Barbiera, o lenkai Balwierz. Se
noji miestelio vardo forma yra 
Barbier iškis . Šis vardas ir 
tikslesnis, vietos žmonių varto
jamas. Tačiau Balbieriškis, ant
roji (lenkiškos kilmės) atmaina, 
yra prigijusi mūsų oficialiuose 
raštuose ir žemėlapiuose. 

Šio miestelio ir apylinkių žmo
nės turėtų reikalauti iš savival
dybės, kad išmestų iš raštų len
kišką pavadinimą ir paliktų lie
tuvišką Barbieriškį. Čia Lietu
va, ne Lenkija. 

MANO A U T O B I O G R A F I J A 

Aš, Mantas Lingertaitis, gyve
nu Miltone. Man yra vienuolika 
metų amžiaus. Aš tur iu sesutę, 
mamytę ir tėvelį. Mes turime 
šuniuką ir žuvyčių. Mes turė
jome kiškį ir jūros kiaulytę. Aš 
gyvenau Bostone, Glenrose Rd. 
AŠ ir sesutė lankom Milton 
akademiją. J i antrame, o aš 
penktame skyriuje. Man ten pa
tinka. Yra dvi didelės sporto 
aikštės, čiuožykla, maudymosi 
baseinas ir keturios sporto salės. 
Man labiausiai patinka saldai
nių krautuvė ir knygynas. Ten 
galima nusipirkti Miltono spor
to kepures. Aš jau turiu dvi 
tinklinio kepures. Man patinka 
mano šeima, močiutė ir tėvu
kas. 

Aš lankau lietuvišką mokyk
lą, nes tėvai nori, kad aš būčiau 
geras lietuvis. Mokykloje la
biausiai pat inka pertrauka, ta
da aš galiu su draugais pažaisti. 

Mokykloje man niekas nepa
tinka, pamokos mane trukdo. 

Mano draugai yra: Marius, 
Kastytis, Skaidrys, Šarūnas, 
Andrius, Vytenis, Tomas, Alvy
das, Gintas , Laimis ir Gilija. 

Aš noriu aplankyti Lietuvą. 
Noriu pamatyt i istorines ir 
kitas įdomias vietas. Taip pat 
noriu susit ikti su savo pussese
rėmis ir pusbroliais. 

M a n t a s Linger ta i t i s , 
Bostono lit. m-los 

6 dk. mokinys 

Girėnas. 60 metų skrydžio 

Piešė Mantas Lingertaitis, 
Bostono lit. m-los moknys. 

ŠYKŠTUOLIS 

Šykštuolis visą savo turtą pa
vertė auksu, nuliedino aukso 
gabalą ir užkasė jį vienoje vieto
je. Ten pat užkasė savo širdį ir 
protą: kasdien jis ateidavo savo 
tu r to pažiūrėti. Vienas darbi
n inkas , jį pamatęs ir supratęs, 
kas čia gali būti , iškasė auksą 
ir pasiėmė. Netrukus atėjo šykš
tuolis ir, pamatęs tuščią vietą, 
ėmė raudoti (verkti) ir raut i 
p laukus nuo galvos. Bet ki tas 
žmogus, pamatęs jį taip aima
nuojantį (pergyvenantį) ir su
žinojęs, kas atsitiko, tarė: 

— Nenusimink taip labai, bi
čiuli! J u k ir turėdamas aukso, 
jo neturėjai. Vietoj aukso padėk 
akmenį ir laikyk jį auksu: ak
muo t au tiek pat padės. J u k ir 
turėdamas aukso gabalą, juo ne
sinaudojai! 

Pasakėčia rodo, kad niekis vi
soks tur tas , jeigu jis nenaudoja
mas . E z o p a s 

G E R I A U S I O J I S A V A I T Ė 

Šį pavasarį aš ir Rūta nuva
žiuosime į mūsų naujus namus 
„Jefferson Ashtabuloje"(?). Jei 
k a m įdomu, mes galime papasa
koti , kaip mes tas dienas pralei
sime. 

Mums į ten važiuojant, bus 
j a u šilta ir gėlės žydės. Va
žiuodamos mašinoje mes žaisi-
me įvairius žaidimus ir valgy
s ime saldumynus. Kai nuva
žiuosim, raudongurkliai ir kiti 
paukščiai čiulbės, vėjelis leng
vai pūs, medžiai lengvai siū
buos, žemė bus žalia ir graži. 
Gyvulėliai bėgios po mišką. Aš 
ir Rūta, atsisėdusios ant minkš
tos žemės, darysime krepšiukus, 
į kuriuos sudėsime Velykų mar
gučius. Po to eisime į daržą 
r inkt i daržovių. Kai mes eisime 
vir t i daržoves, mums bus staig
mena, Čyvai tik bus atvažiavę iš 
Čikagos. Gerai, kad mes tiek 
daug maisto prisipirkome. Visą 
savaitę smagiai ir linksmai pra
leisime. K r i s t i n a Kl iory tė , 

6 sk. Šv. Kazimiero lit. 
m-la Clevelande 

S T R Y K T P A S T R Y K T 
(Pabaiga) 

Kai tik arčiau prie trobų 
(namų) pribėgo, širdelė kaip 
kūjis (didelis plaktukas) ėmė 
plakt i . J am rodėsi, kad tenai, 
tuose kopūstuose, jo kas piktas 
laukia — puls, pagaus, ir sveiks 
dingęs. Buvo sustojęs pagalvoti, 
eiti ar neiti toliau. Bet senis 
padrąsino, ir S t ryktpas t rykt 
paskui jį nusekė. 

Gardūs buvo kopūstų lapai, 
t ik darže kažin kas braškėjo, 
traškėjo, smarkiau kaip miške. 
Gal Stryktpastrykt tik taip ro
dėsi. Šiaip ar taip, tik pussotis 
(nepilnai priėdęs), senį kiškį 
palikęs, į mišką pardūmė (par
bėgo). Kiek baimės turėjęs, tik 
mamai pasisakė. 

Netrukus ir šuniui turėjo pro

gos parodyti, ką gali. Bėgo 
palengva rugienomis (nupjautų 
rugių lauku) į avižas ir ką tik 
ant šuns neužbėgo. Rudis nuo 
piemenų keleliu grįžo namo. 

— Palauk, palauk! — sušuko 
Rudis ir šoko prie kiškio. 

Stryktpastrykt širdelė suvir
pėjo, kojos sumirgėjo. Kiškelis, 
kiek pavingiavęs (kreivomis 
linijomis pabėgęs), į mišką šaute 
šovė. Rudis paskui šaukdamas 
neatsiliko. 

Stryktpastrykt kaip lydys (žu
vis) į mišką nunėrė (nubėgo). 
Rudis pamiškėje sustojo, vieto
je pasisukinėjo ir pėdas apuostė. 
Į mišką pasižiūrėjo ir, kiškį ne
maloniais žodžiais minėdamas, 
pailsęs namo nuklusnojo (nubė
go). 

— Kiškis Rudžiui uodegą pa
rodė. — Taip nusprendė pieme
nys, pamatę Rudį namo grįž
tant . 

Stryktpastrykt, miške atsi
kvošėjęs (nusiraminęs), atsi
minė, kaip mama jį mažą moky
davo, kad šuniui į kelią neparei
tų. Prisiminė taip pat, kaip šu
nims kažin ką parodyti žadėjo, 
ir t ik šiurpulys (baimė) per jo 
kailelį perbėgo. 

Kai Stryktpastrykt suaugusio 
kiškio gyvenimą gyveno, jam ne 
kartą teko nuo vanago, nuo 
šuns bėgti. Dažnai atsimindavo, 
kaip motina jį mažą mokė, ir 
maloniai jai į tolį šypsodavosi. 
Tik Kirpukerpu jo šypsojimo ne
matydavo, nes ji jau buvo miru
si. 

Sekdamas Stryktpastrykt au
gančius kiškelius dažnai mo
kydavo: 

— Miegodamas akių kietai 
nesumerk, bėgiodamas ausų ne
nuleisk, miklink kojeles. Kai 
užaugsi, tai suprasi, kam to rei
kia. 

P r a n a s M a š i o t a s 

SMULKIOJI TAUTOSAKA 

Oi tu burna, nebūk durna: mo
kėk loti — būsi soti. 

Ką per burną išleisi, tai per 
nosis sutrauksi. 

Iš tavo burnos ant tavo paties 
galvos. 

Iš tavo burnos Dievo ausys! 
(ausin). 

Viename dalyke visi lygūs 
esame: visi nuogi gimstam. Ki
tame dalyke — visi tur im mir
tingumą. 

Visų dantys balti, bet kas už 
dantų yra, tai niekas nežino. 

Kad visus darbus mokėtum, 
ne visus dirbtum. 

— Kas gerai daro? — Aš. — 
Kas blogai? — Nežinau. 

Kas pats blogai daro, tas vis 
mislija (galvoja) ant kito. 

Ne mano daržas, ne tame dar
že aš galiu sodinti. 

Diena — viekas (jėga), nakt is 
— močia. 

Nėra dienos be vakaro, nėra 
žmogaus be klaidų. 

Geriau tylėk ir Dievą mylėk, 
bus geriau. 

Dievas davė. Dievas ir atsiė
mė. 

Kai Dievas duoda, tai nei vel
nias neatima. 




