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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusijos delegacija 
kviečiama į Vilnių 

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (Elta) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas, anksčiau laiko baigęs 
atostogauti, rugpjūčio 9 d. 
pradėjo eiti savo pareigas ir pir
miausia surengė pasitarimą 
derybų su Rusija klausimu. 
Jame dalyvavo A. Šleževičius, 
Č. Juršėnas, P. Gylys, prezi
dento patarėjas užsienio poli
tikos klausimais J. Paleckis ir 
valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos vadovas V. Bulovas. 

Valstybinės derybų su Rusija 
delegacijos vadovas V. Bulovas 
pasakė, kad jau rugpjūčio 9 d. jis 
išsiuntė kvietimą Rusijos de
legacijai atvykti į Vilnių. „Be
je, kvietime yra užuominos, dėl 
ko ir kaip galėtume tartis", pa
sakė delegacijos vadovas. Pasak 
V. Bulovo, prezidentas Brazaus
kas į Maskvą vyks tik tuo atve
ju, jei derybų delegacijai pavyks 
ką nors konkretaus pasiekti. 

Opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis neigiamai vertina 
derybas, sakydamas: „Lietuvos ir 
Rusijos derybos dabar primena 
politinį romaną", apie dviejų 
delegacijų pastaruosius susi
tikimus atsiliepė Landsbergis. 

Jo nuomone, derybos vyksta 
nevieningai. „Aš matau, kaip 
ponas Gylys gadina Lietuvos 
poziciją ir politiką, stato Lietuvą 
į psichologiškai nenaudingą si
tuaciją, o ponas Bulovas taiso", 
pabrėžė jis. „Svarbu ne rangas 
ir įgaliojimai, bet delegacijos ir 
jos vadovo svari ir autoritetinga 
pozicija". 

Kalbėdamas apie galimybes 
išieškoti iš Rusijos Lietuvai 
padarytą žalą, kuri neoficialiais 
duomenimis viršija 140 bilijonų 
dolerių, opozicijos vadas akcen
tavo, kad geriausia ir naudin
giausia Lietuvai pasirašyti su 
Rusija sutartį, kurioje būtų 
straipsnis dėl Lietuvai pada
rytos žalos. 

Kraš to apsaugos minis t ras 
i švyko į Londoną 

Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius rugpjūčio 
9 d. išvyko su neoficialiu vizitu 
į Londoną. Ministerijos pro
tokolo skyrius pranešė, kad 
Audrių Butkevičių pakvietė Di
džiosios Britanijos vyriausybė ir 
Didžiosios Britanijos Gynybos 
minis ter i ja . Tačiau, pasak 
Krašto apsaugos ministerijos 
pareigūnų, vizito tikslas ofi
cialiai neskelbtinas. 

Ministerijos pareigūnai tvir
tino, kad Audrius Butkevičius 
apie vizito tikslą ir rezultatus 
praneš jiems bei visuomenei, 
grįžęs iš Londono rugpjūčio 11 
dieną. Krašto apsaugos minis
terijos finansų tarnybos vadovai 
pasakė, jog Audriaus Butkevi
čiaus kelionės į Londoną išlai
das apmokės jį pakvietusioji 
šalis. 

Ar premjeras rusams atidavė 
o r o erdvę? 

Rugpjūčio 8 d., Lietuvos TV 
laidoje „Naujienos, nuomonės" 
ambasadorius specialiosioms 
misijoms Česlovas Stankevičius 
apkaltino ministrą pirmininką 
Adolfą Šleževičių, kad j is 
„oficialiai įsipareigojo perleisti 
Rusijos aviacijai naudotis Lie
tuvos oro erdve". 

Vyriausybės atstovas spaudai 
pareiškė, jog šis teiginys neati
tinka tikrovės. Ministro pirmi

ninko Šleževičiaus ir Rusijos 
vicepremjero S. Šachraj susiti
kime, įvykusiame liepos 1 d. 
Kaliningrade, konstatuojama, 
kad „šalys susitarė paspartinti 
susitarimo pasirašymą dėl to, 
jog Rusijos aviacija naudotųsi 
Lietuvos oro erdve". Ruošiamas 
susitarimas privalės atitikti 
tarptautines tokio pobūdžio 
dokumentų normas ir suderin
ti abiejų pusių interesus. 

Vyriausybė ieško lėšų ūkio 
kredi tams 

Pirmadienį prezidentas Al
girdas Brazauskas, ministras 
pirmininks Adolfas Šleževičius 
ir Lietuvos Banko valdybos pir-
minikas Romualdas Visokavi
čius svarstė galimybes nedel
siant ir kuo palankesnėmis 
sąlygomis suteikti kreditus 
žemdirbiams ir mėsos, pieno bei 
grūdų perdirbimo įmonėms. Nu
tarta, kad apie 70% bankų re
zervų gali būti kaupiama kon
vertuojama užsienio valiuta. 
Tai „ i š la i sv in tų" apie 40 
milijonų litų. Dabar Lietuvoje 
yra daugiau kaip 84 milijonai 
nepanaudotų litų, iš jų ma
žiausiai 50 milijonų gali būti 
išduoti kreditais žemės ūkiui. 

Vyriausybė ir Lietuvos Ban
kas nutarė, kad nuo šių metų 
rugpjūčio 10 d. kreditų palū
kanos negali būti didesnės kaip 
60%, skirtumas tarp valiutos 
pirkimo ir pardavimo — ne di
desnis kaip 4%, o 1 JAV dolerio 
vertė — apie 4 litus. Tuo sie
kiama išlaikyti stabilų litą ir 
ištesėti prieš savaitę Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
atstovams duotą pažadą. 

Privatizacija už 
konvertuojamą valiutą 

Iki minimumo sumažintas 
skaičius objektų, privatizuo
jamų už konvertuojamą valiutą. 
Į sąrašą bus įtraukiami tik tie, 
kurie neabejotinai turėtų pri
traukti užsienio investitorius. 
Žinomi atvejai, kai mažų objek
tų varžytinės būdavo skelbia
mos penktą ar net septintą kar
tą, ir vis neatsirasdavo pirkėjų. 

Nuo praėjusių metų rugpjūčio 
iki šių dienų už konvertuojamą 
valiutą Lietuvoje parduoti tik 
23 objektai (už 3,386,000 JAV 
dolerių). Konkurso būdu par
duotas tik vienas — Klaipėdos 
tabako fabrikas, už kurį 
valstybės iždas gavo 10.5 mili
jonus JAV dolerių. 

Rugpjūčio mėnesį paskelbtos 
dešimties objektų varžytinės, 
paskelbti konkursai parduoti 
Vilniaus „Vilijos" bei „Audėjo", 
Panevėžio „Lino", Lentvario 
„Kilimų" bei Vilniaus aliejaus 
ir riebalų perdirbimo įmonės 
akcijų paketus. 

Uždraustas tranzitas per 
Neriją 

Nuo rugpjūčio 15 d. įsigalios 
nauja tvarka į Neringą įvažiuo
jantiems sunkvežimiams ir au
tomobiliams. Uždraustas sunk
vežimių tranzitas per Neriją į 
Kaliningrado sritį. Automobi
liams, neatitinkantiems aplin
kos apsaugos normų bei stan
dartų, taip pat nebus leidžiama 
važinėtis Kuršių nerijos vals
tybiniame parke. Policijos pa
reigūnai įpareigoti sustiprinti 
kontrolę. 

JAV aktyvins 
diplomatinę veiklą 
Pabaltijy ir NVS 

šalyse 

Hillary Rodham Clinton, JAV prezidento žmona, sveikina Floridos gubernatorių Lawton Chiles 
po savo kalbos JAV Ligoninių Asociacijos suvažiavime, vykusiame Olando, Floridoje. Šia kalba 
ji pradeda JAV administracijos kampaniją, siekiant JAV visuomenės ir sveikatos priežiūros ištaigų 
paramos JAV sveikatos priežiūros sistemos reformoms. 

Sąjūdis protestuoja Rusijos 
spaudimą Lietuvos 

prezidentui 
Vilnius, rugpjūčio 6 d.— 

Sąjūdžio seimo taryba penkta
dienį išleido pareiškimą, kuria
me protestuoja Rusijos spaudi
mus, bandant jungti Lietuvą į 
Rusijos karinę, politinę ir 
ekonominę sferą. Pareiškimo 
tekstas toks: 

„Lietuvos žmonės, nekantriai 
laukdami okupacinės kariuo
menės išvedimo pabaigos rug
pjūčio 31 dieną, nerimaudami 
stebi vis didėjantį Rusijos 
imperinių jėgų spaudimą Lie
tuvos prezidentui ir vyriausybei 
dėl politinės sutarties tarp 
dviejų valstybių pasirašymo. 

„Karštligiškas Rusijos vy
riausybės skubėjimas pasirašy
ti su Lietuva politinę sutartį ir 
ją susieti su ekonominėmis 
sutartimis gali būti paaiški
namas kaip šiurkštus, atviras 
spaudimas Lietuvos valstybei 
Rusijos interesais: 1. įvedant 

Moldova išstojo 
iš NVS 

Kišinev, Moldova, rugpjūčio 5 
d. — Moldova tapo jau antroji iš 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikų, kurios buvo įsijungu
sios į Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą, iš jos išstojusi. Tai 
įvyko rugpjūčio 4 d., kai Mol
dovos parlamente pravestame 
balsavime, ar patvirtinti NVS 
narystę dar metams, pritrūko 
keturių balsų ratifikavimą. Pat
virtinimas reikalauja dviejų 
trečdalių daugumos. Suskaičia
vus parlamento narių balsus, 
162 balsavo už, 22 - prieš, 91 
boikotavo sesiją. 

Azerbaidžanas taip yra išsto
jęs iš NVS. Šiuo metu, Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gai priklauso devynios šalys — 
Rusija, Ukraina, Kazachstan-
nas, Baltarusija, Armėnija, Uz
bekistanas, Turkmenistanas. 
Kirgizistanas ir Tadžikistanas. 

Iš buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikų, Pabaltijo šalys ir 
Gruzija niekuomet neįsijungė į 
NVS. Dar neaišku, koks bus 
Moldovos išstojimo poveikis 
NVS-ai. Žinia, daugelis res
publikų ir net regionų nerimau
ja, siekdami daugiau autonomi
jos, nepatenkinti Rusijos do
minavimu. 

laisvos prekybos statusą San
draugos (NVS — Nepriklauso
mų Valstybių Sandrauga.) šalių 
pavyzdžiu; 2. įvedant bevizį 
valstybės sienų pervažiavimą; 3. 
įvedant nekontroliuojamą tran
zitą per Lietuvos teritoriją į Ka
raliaučiaus sritį; 4. kuriant ben
dras strategiškai svarbias įmo
nes ir tokiu būdu naudojant eko
nomiką kaip politinio spaudimo 
įrankį. 

„Sąjūdžio seimo taryba atsa
kingai pareiškia, kad panašaus 
pobūdžio sutarties tarp Rusijos 
ir Lietuvos pasirašymas (tuo 
labiau iki kariuomenės išvedi
mo) bus įvertintas kaip politinis 
aktas, kenkiantis Lietuvos inte
resams, valstybingumo išsaugo
jimui ir kaip Lietuvos piliečių 
valios, išreikštos referendumu, 
nevykdymas. 

„Mes tikimės, kad nepasikar
tos 1940-ieji metai ir nugalės 
sveikas protas". 

Sąjūdžio seimo tarybos vardu 
pareiškimą pasirašė tarybos pir
mininkas Algirdas Katkus. 

Dr. Eidintas pasiūlytas 
Lietuvos ambasadoriumi 

JAV 
Washington. DC, rugpjūčio 

10 d. — „Amerikos balso" radi
jas jau skelbia, bet oficialūs šal
tiniai tuo tarpu dar negali pa
tvirtinti, kad Lietuvos vyriau
sybė JAV administracijai pasiū
lė istoriką dr. Alfonsą Eidintą 
Lietuvos ambasadorium JAV-
oms. 

Dr. Alfonsas Eidintas šiuo 
metu yra Lietuvos Tautinio 
istorikų komiteto Vilniuje pir
mininkas. Jis yra daugelio is
torijos knygų autorius ar re
daktorius. Naujausia jo knyga 
yra apie buvusį Lietuvos prezi
dentą Kazį Grinių. 

Nors dr. Eidintas neturi tie
sioginio diplomatinio darbo 
patirties, apie jį pozityviai atsi
liepia įvairios išeivijos lietuvių 
institucijos, su kuriomis jis dar 
ir šiandien glaudžiai bendradar
biauja. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Bronius 
Nainys pasakė, jog kartu su juo 
dirbdamas paty-e. jog dr. Eidin
tas yra „malonus, gero charak
terio" žmogus. Dr. Adolfas Ei
dintas yra vienas iš autorių PLB 
leidžiamos „Tautos kančios is
torijos", šiuo metu baigia vieną 
tos serijos tomą apie lietuvių 
tremtinių gyvenimą Sibire. 

Dr. Eidintas '̂ aip pat yra 
glaudus Lituanistikos Tyrimų ir 
Studijų centro Chicagoje bend
radarbis, Centro iškviestas 1992 
metais ir 6 savaites pra
leidęs centre, rinkdamas me
džiagą savo veikalams. Dr. Ei
dintas yra sumanytojas Lietu
vos istorijos vientomio, kuris 
tuo pačiu metu bus išleidžiamas 

Lietuvoje lietuvių kalba ir JAV-
ose anglų kalba. Dviem kalbo
mis leidžiamo vientomio leidėjai 
yra Lietuvos Istorijos Institutas 
Vilniuje ir Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų centras Chicagoje. 

Nors Centro pirmininkas dr. 
Jonas Račkauskas šiuo metu ne
galėjo būti pasiektas pasisakyti, 
nes šiuo metu keliauja užsie
nyje, Centro darbuotojai labai 
maloniai prisimena dr. Eidintą. 

Laurinkus paliko 
postą užsienio 
ministerijoje 

Vilnius, rugpjūčio 7 d.— 
Mečys Laurinkus, priklausantis 
opozicinei Tėvynės Sąjungos — 
konservatorių partijai, paliko 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos (NVS) reikalų skyriaus 
vedėjo postą Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje. 

Pasitraukimą jis motyvuoja 
taip: „Ne dėl politinės naudos ir 
ne dėl noro dar kartą grybštelėti 
vieną svarbiausių valstybės ins
titucijų, kuri ir taip grimsta į 
liūną. Kaip opozicinės partijos 
vienam iš vadovų tiesiog nebu
vo jokių sąlygų dirbti. ...Bet 
lemiamas akstinas apsispręsti 
— vis chaotiškesnė vidaus poli
tika, kurios formalia vykdytoja 
tapo ir Užsienio reikalų minis
terija". 

Nekompetentingai tvarkoma 
viduje, neturint bendros veiklos 
koncepcijos (išskyrus formalų ir 
simbolišką vyriausybės progra
mos fragmentą), lėtai baiginė-
janti dar ankstesnių vyriau
sybių parengtas tarpvalstybines 

Washington, DC, rugpjūčio 8 
d. — JAV užvedė dvišakę diplo
matinę ofenzyvą, kuria norima 
padėti išsaugoti buvusios So
vietų Sąjungos sienas ir sustab
dyti Rusijos spaudimus jas keis
ti, rašo „VVashington Times" 
korespondentas Martin Sieff sek
madienio laidoje. Bet politikos 
žinovai, anot jo, nesutaria, ar ši 
politika bus sėkminga, ar tik vi
sai sugadins reikalus. 

Pagal šią politiką, JAV diplo
matinėmis priemonėmis remia 
Pabaltijo šalis ir Ukrainą ir tuo 
pačiu metu ragina Jungtinių 
Tautų diplomatinę bei taikos 
palaikymo veiklą dabartiniuose 
konfliktuose centrinėje Azijo-
joje, kaip praneša JAV admi
nistracijos ir diplomatiniai šal
tiniai. 

JAV nori t r amdyt i Rusijos 
agresiją 

Aukšti Baltųjų rūmų ir Vals
tybės departamento pareigūnai 
sako, jog ši politika nėra 
nusistačiusi prieš Jelciną, bet 
jos tikslas yra stabdyti Rusijos 
kariuomenės veiksmus, kuriuos 
JAV pareigūnai laiko destabili
zuojančiais naujose, posovieti
nėse respublikose. JAV politika 
taip pat siekia išsaugoti dabar
tinių Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos (NVS) respublikų 
sienas. 

Pagal šią politiką, sako aukš
ti JAV pareigūnai, JAV ragins, 
kad į tas respublikas būtų pa
siųsti Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo daliniai ir, reikalui 
esant, gintų jas nuo Rusijos 
spaudimo, kalbėjo vienas aukš
tas JAV pareigūnas. Manoma, 
kad ši politika pareikalaus daug 
aktyvesnės JAV rolės, tarpinin
kaujant tarp respublikų ir Rusi
jos iškylančiuose nesutarimuo
se, ypač Ukrainos ir Pabaltijo 
šalių. 

Toliau rytuose JAV ragins 
Jungtines Tautas tarpininkauti 
nesutarimuose ir siųsti taikos 
palaikymo dalinius į Tadžikis
taną ir tarp Azerbaidžano ir 
Armėnijos. Abiejuose konflik
tuose jau yra keli tūkstančiai 
užmuštųjų. 

Aukšti JAV Valstybės depar
tamento pareigūnai, jų tarpe ir 
JAV ambasadorius Strobe Tal-
bot bijo, kad konfliktai tarp 
Rusijos ir kitų respublikų neiš
sprūstų iš Maskvos kontrolės. 
Tuomet ta i labai pažeistų JAV-
Rusijos santykius, reformų eigą 
pačioje Rusijoje ir, pagaliau, 
branduolinių ginklų kontrolę 
buvusioje Sovietų Sąjungoje. 

S v a r b u JAV saugumui 

JAV Valstybės departamento 
pareigūnai laiko šį reikalą labai 
svarbiu ir JAV nacionaliniam 
saugumui. „Yra labai stiprių 
argumentų už aktyvų Amerikos 
dalyvavimą, stengiantis iš
spręsti šiuos konfliktus buvu
sioje Sovietų Sąjungoje", 
pareiškė Dimitri Simes, dirban
tis Carnegie Endowment for 
International Peace (Carnegie 
fondui tarptautinei taikai) ir 
įtakingas JAV patarėjas šiais 
klausimais. 

Georgetown universiteto Wa-
shingtone esantis posovietinių 
re ika lų ekspertas Murray 
Feschbach teigiamai vertina 
naujas JAV iniciatyvas. „Man 
atrodo, jog JAV geravališkas 
tarpininkavimas labai pasitar
naus, sprendžiant kai kuriuos 
klausimus", kurie skiria Rusi
ją ir jos kaimynus, pasakė Fesh-
bach. 

JAV diplomatinė intervencija, 
diplomatinis dalyvavimas gali 
palengvinti buvusių sovietinių 
karinių pajėgų išvedimą iš Pa
baltijo valstybių ir išspręsti 
painų rusų pilietybės klausima 
ten, ypač Estijoje, sakė Fesh-
bach. JT taikos palaikymo dali
niai galėtų būti pasiųsti ap
saugoti susisiekimo koridorius 
Azerbaidžane tarp armėnų ap
gyvento Nagorno-Karabacho ir 
Armėnijos, jis sakė. 

Kolonistai komplikuoja 
reikalus 

Maskva gali netekti 
kontrolės 

JAV imasi šios politikos, ste
bėdama susirūpinimą kelian
čius, Rusijos sistemingai daro
mus destabilizuojančius veiks
mus buvusiose Sovietų Sąjun
gos respublikose. 

Daugelis Rusijos ir poso
vietinės NVS politikos stebėtojų 
JAV Valstybės departamento, o 
taip pat ir naujųjų respublikų 
JAV ambasadose nujaučia, kad 
Rusija žlunga ir nebepajėgia 
kontroliuoti įtampų tarp Rusi
jos ir kaimyninių valstybių. 
„Daug yra baiminimosi" apie 
įvykius Tadžikistane bei kitose 
respublikose. 

sutartis ir paskubomis pasira
šinėjanti tinkamai neparengtas 
ekonomines sutartis su NVS 
(jau neminint skandalingos de
rybų su Rusija eigos), Užsienio 
reikalų ministerija tapo ne tik 
kritikos, bet ir pajuokos objektu, 
ir ne vien opozicijai. Į tai jau at
kreipė dėmesj ir kitų valstybių 
spauda". 

Dimitri Simes primena, kad 
Rusija atsisakė pripažinti bu
vusių Sovietinių respublikų sie
nas, jei jos išstotų iš NVS. Bet 
šios sienos, kurias JAV apsiim
tų saugoti, anot Simes. dažnai 
yra nerealistiškos, nes jos palik
tų 28 milijonus rusų, negyve
nančių savo valstybės ribose. 
Anot Simes, „Yra didelis skir
tumas tarp skatinimo taikių 
sprendimų ir stojimo į Rusijos 
priešininkų pusę konflikte". 

Šių problemų sprendimas aiš
kiai yra sudėtingas, neišvengia
mai iš naujo keliantis klausi
mus dėl sienų, jei Rusija at
sisako gerbti dabartines sienas 
ir rūpintis, kad tie, kurie neno
ri tapti gyvenamų kraštų pilie
čiais, turėtų teigiamas sąlygas 
sugrįžimui į tėvynę. 

— Lietuvos vyriausybė pa
skyrė Artūrą Aleksandrą Mi-
čiūdą valstybės konsultantu 
ekonominių ryšių su Pietų Ame
rikos šalimis klausimais. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 11 d.: Šv. Klara, 
Tiburcijus, Zuzana, Putvinas, 
Porutė. 

Rugpjūčio 12 d.: Redegunda, 
Hilarija, Aiškutė, Laima. 
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SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j .v.s . I rena Reg ienė 

JŪROS DIENA 
JUBILIEJINĖJE 

STOVYKLOJE 
Sekmadienio, rugpjūčio 8 d., 

rytą, po lietingų dienų, saulutė 
šypsosi iš mėlyno dangaus, glos
tydama stovyklautojus ir 
svečius, savaitgaliui gausiai 
suvažiavusius į LSS deiman
tinio jubiliejaus „Lituanicos" 
stovyklą Rako stovyklavietėje 
Custer, Michigan. 

Rako stovyklos ežerėlis kaip 
veidrodis. Jokio vėjo. Jūrų skau
tų burlaiviai, išmetę inkarus, 
ramiai sėdi ir pyksta ant Bang
pūčio, kad jis ramiai miega, su
glaudęs vėjo sparnus. 

Šį rytą jubiliejinės stovyklos 
jūros diena. Tiek daug jų jau 
buvo Rako stovykloje. Su Bang-
pūčiu ir be jo. Tiek daug sesių 
ir brolių čia davė bebro, ūdrytės, 
jūrų skauto ar jūrų skautės įžo
džius — tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui ir mylėti jūrą. 
Kadaise buvę bebrai, šiandien 
jau žilo plauko jūrų skau
tininkai bei jūrų skautininkės. 
Dalis jų vadovavimo vairą 
perleidę jaunesnėms rankoms. 
Kitaip ir būti negali. Taip, kaip 
jūroje. Banga gena bangą. 
Jūrinis skautavimas yra kieta, 
prasminga mūsų jaunimo 
auklėjimo mokykla. 

— Nematytas brolis. Gal iš 
Lietuvos? — spaudžiu kairę. 

— Iš Kauno. Jūrų skautų 
„Divyčio" tunto tuntininkas s. 
Algimantas Malkevičius. 

— Turite jūrų skautų tuntą 
Kaune? — nustebau. 

— Turime. Nemažas. Penki 
laivai. Naudojamės jūsų išleis
tu vadovėliu „Jūrinis skau
tavimas". Kaip malonu susi
tikti autorių. 

Jūros dienai ežero pakrantėje 
išsirikiavo gintarės, jūrų 
skautės, jaunės ir ūdrytės. Išsi
rikiavo jūrų budžiai, jūrų skau
tai, jauniai ir bebrai. Atvyko ir 
75 m. Jubiliejinės stovyklos 
vadovybė, svečias vysk. s. 
Paulius Baltakis, stovyklos 
viršininkas v.s. Sigitas Miknai-
tis, Seserijos pastovykles virš. 
v.s. Birutė Banaitienė, Brolijos 
pastovykles virš. v.s. Gediminas 
Deveikis. ASS pastovykles virš. 
v.s. fil. Kęstutis Ječius ir eilė 
kitų Jubiliejinės „Lituanicos" 
stovykos vadovų,-ių, sesių, 
brolių ir svečių. 

I pakrantės jūrinį stiebą iškilo 
jūrų skaučių ir jūrų skautų vim-
pilai. įnešamos vienetų vėlia
vos. Raportai jūros dienos 
komendantui. Jo raportas Ju
biliejinės stovyklos viršininkui: 

— Broli viršininke, Jūros 
dienoje išrikiuota 35 jūrų 
skautės ir 31 jūrų skautas. 

— Sesės, broliai, gero vėjo! — 
sveikina stovyklos viršininkas. 

— Vėjo! Vėjo! - smarkiai nu
skamba per visą ežerą. V.s. Sigi
tas Miknaitis sveikina visus Jū
ros dienos dalyvius, linkėdamas 
sėkmingai tęsti jūrinį skau-
tavimą, laikytis duotų įžodžių, 
būti gerais lietuviais, gerais 
LSS nariais. 

Seka įžodžiai. Juos duoda 2 
ūdrytės ir 2 jūrų skautės. Vado
vės užriša kaklaraiščius, Seseri
jos VS gerojo darbelio mazge
lius, mamytės — tėvynės 
mazgelį. įžodį duoda vienas jūrų 
jaunius ir vienas jūrų skautas. 

Vadovams užrišus kaklaraiš
čius, gerojo darbelio mazgelius 
užriša Brolijos VS, o tėvynės 
mazgelį — tėveliai. 

Jūrų skautų skyriaus vedėjas 
j.v.s. dr. A. Paulius pakviečia 
jau anksčiau į jūrų paskau 
tininkus pakeltą V. Garbonkų 
duoti jūrų skautininko įžodį. Jį 
pravesti pakviečia v.s. Sigitą 
Miknaitį. Didelis skautininkų,-
kių ratas apjuosia vėliavą ir 
brolį Garbonkų. paskutiniam, 
svarbiausiam įžodžiui, įparei
gojančiam auklėti naujas skau
tiškas gretas. 

— Kodėl jūrų skautininko įžo
dis krante? Ne ant jachtos? — 
klausė mane Brolijos veteranas. 

— Ir aš nesuprantu kodėl, — 
negalėjau paaiškinti , maty
damas ežere du burlaivius, 
dar nepamiršęs jūrinio skauta-
vimo tradicijų. Visi įžodžius 
davę buvo broliškai pasveikin
ti, seseriškai apdovanoti, o po 
iškilmių nuo liepto išmaudyti 
ežero bangose. 

Didelis ąžuolų vainikas su 
sesėmis ir broliais nuo liepto 
laiveliu išplaukė prie burlaivio, 
lydimas didelio būrio kanojų. 
Tradicinis žuvusių, mirusių 
sesių-brolių prisiminimas taip 
pagerbiamas kiekvienoje jūrų 
skautų Jūros dienoje. Iš valties 
vainiką perkėlus į burlaivį, 
irklų pagalba (nebuvo vėjo) 
„flagship", lydimas kanojų 
eskadros, apsuko ratą ir išsi
r ikiavo l inijoje arčiau 
pakrantės. 

— Žuvusius gerbk! Vainiką 
leisk! — skambėjo komanda. 

Ąžuolų vainikas panėrė į 
ežero gelmes. Mintys nuskrido 
prie Baltijos jūroje, Mičigano 
ežere ir kitur Neptūno kara
lystėje amžinai likusių brolių. 

— Dėkoju visiems, dirban
tiems, budintiems pakrantės 
tarnyboje sesėms ir broliams, — 
uosto komendantas j . ps. dr. Ma
rius Naris, perimąs vadovavimą 
„Lituanicos" tuntui , baigęs Gil-
velio mokyklą, dėkojo visiems 
uosto, maudyklės pareigūnams, 
atliekantiems svarbias parei
gas. 

— Sveikinu, Mariau! Nevel
tui tave daug metų auginau 
jūrų s k a u t ų laive! — 
džiaugiausi. 

j .v . s . B ron ius Juodel i s 

„Nerijos' 
vairo. 

tunto ūdrytės Jazminą Pumputytė ir Nida Lendraitytė jachtoje prie 

PRISIMENAM BROLI 
ALGIRDĄ KARPAVIČIŲ 

Australijos lietuvių laikraščio 
„Tėviškės aidai" š.m. kovo 23 d. 
laidoje, skyriuje ,.Iš Mūsų 
parapijų", tarp pranešimų iš 
Melbourno išspausdintas čia 
pateikiamas pranešimas: 

„Algis Karpavičius mirė kovo 
5 d. St. Vincent ligoninėje. Lai
dotuvių šv. Mišias aukojo kun. 
Pr. Dauknys Geelonge Šv. Jono 
bažnyčioje. Skaitymus atliko 
Liudas Bungarda, aukas atnešė 
LSS Rajono vadas s. Narcizas 
Ramanauskas ir v.s. Jonė Žit
kevičienė. Atsisveikinimo žodį 
prie karsto tarė „Šatrijos" tun
to tuntininkas s. Vytas Ma
čiulis. Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Otto Schrederis, LSS Ra
jono vadas s. N. Ramanauskas, 
Skautininkų „Ramovės" pirm. 
v.s. J. Žitkevičienė ir Lietuvių 
sąjungos pirm. J. Gailius. Mi
šioms patarnavo ALK Federaci
jos įgaliotinis Vladas Stuike-
vičius. Per Mišias visi dalyviai, 
kurių buvo pilna bažnyčia, gie
dojo skambias giesmes. 
Kapinėse po apeigų, karstui 
leidžiantis, giedojome Lietuvos 
himną. Juozas Gailius visus pa
kvietė šermenims į Lietuvių 
namus, kur už velionį dar buvo 
pasimelsta". 

A.A. ALGIRDAS 
KARPAVIČIUS 

A.a. skautininkas Algirdas 
Karpavičius, buvęs aukštas LSS 
Australijos rajono pareigūnas, 
ilgametis skautų vadovas ir vi
suomenininkas, savo 70-jį gim
tadienį 1991 m. spalio 27 d. 
šventė vyresniųjų piliečių 
poilsio namuos, Grace McKeeler 
centre, NTH. Geelonge. Apsi
gyveno jis ten sveikatai pablo
gėjus, bet ir ten gyvendamas 
stengėsi nuo skautiškos veiklos 
neatitrūkti. 

Jo 70 metų sukaktis buvo pri
siminta v.s. Br. Žalio straipsniu 
Sydnėjaus skautų „Židinio" 
biuletenio 1991 m. gruodžio 15 
d. laidoje. Čia spausdiname to 
straipsnio ištraukas, papildan
čias jau aukščiau pateiktas ži
nias. 

„Brolis Algis gimė 1921 spalio 
26 d. Bartininkų miestelyje, Vil
kaviškio aps. 1939 m., baigęs 
gimnaziją, stojo į mokytojų kur
sus, kuriuos sėkmingai baigė. 

I skautus įstojo 1934 m. — 

„Margio" draugovėn, Vilkaviš
kyje. Skauto įžodį davė 1935 m., 
sk. vyčio - 1939. Paskiltininko, 
skiltininko. draugovės adjutan
to pareigas ejo dar Lietuvoje. Po 
karo, Vokietijoje, buvo drau-

BAIGE LAUŽĄVEDŽIŲ 
KURSUS 

LSS Seserijos Kanados rajone 
suorganizuoti laužavedžių kur
sai gegužės 22-23 dienomis vyko 
Toronte, Kanadoje. Šiuos kur
sus pravedė iš JAV atvykusi s. 
fil. Livija Garsienė. Kursus bai
gė ir atitinkamus pažymėjimus 
gavo Hamiltono „Sirvintos-Ne-
muno" tunto skautės Asta 
Baltakytė ir Lina Baltakytė. 
Kursų vedėja globojo M.N.P. 
seselės — ačiū joms! 

ČIKAGON GRĮŽTA 
STOVYKLAUTOJAI 

Skautai ir skautės iš Jubi
liejinės stovyklos Rakė grįž
ta šį trečiadienį, rugpjūčio 11d. 
Autobusas su stovyklautojais 
grįš prie Jaunimo centro Čika
goje maždaug 4 vai. p.p. Sunk
vežimis su stovyklautojų daik
tais gali atvykti kiek anksčiau. 
Tėvai ir globėjai prašomi laiku 
atvykti su t ik t i gr įž tant į 
jaunimą. 
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neaiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 
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gininku, tuntininko pavaduoto- ~" 
ju. Australijoje — ėjo sk. vyčių šių, ėjo įvairias pareigas tunto 
būrelio vado, draugininko, tun- bei rajono stovyklose bei bend-
tininko pavaduotojo, tuntinin- ruomenės junginiuose, nes visur 
ko, vadeivos reikalų vedėjo pa- buvo reikalingas. 

1983 m. jo pastangomis įkur
tas Geelongo Skautų Židinys, 
kuriame jis ėjo tėvūno ir 
kanclerio pareigas, iki pablo-
gėjant sveikatai. 

Brolis Algis — daugelio ta
lentų žmogus, turįs kūrėjo gys
lelę. Anksčiau sukurdavo pa
triotinėmis temomis eilėraščių, 
parašė kelis vaizdelius jaunimo 
scenai, kurie buvo ne kartą vai
dinti atitinkamomis progomis. 
Nemažai rašė į Australijos 
lietuvių ir skautiškąją spaudą, 
vadovavo tautinių šokių grupei, 
ruošė minėjimus, skautų sto
vyklas, kurios ypač būdavo 
dailiai išpuoštos. Jo darbus, 
trumpame straipsnelyje sunku 
išvardyti". 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams Va metų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U S A . savaitinis (sešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur išešt laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Tave myliu ne tik už tai, kas 
tu esi, bet ir už tai, kas aš esu, 
kai esu su tavimi. 

Roy Croft 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
• 8 2 7 W. Stanley Ava . , Berv/yn 

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

Valandos pagal susitarimą 

Algirdas Karpavičius 
1953 m. pakeltas į paskauti-

ninko, 1963 — skautininko, 
1980 — vyr. skautininko laips
nius. Apdovanotas — LSS gar
bės ženklais: Už Nuopelnus or
dinu — 1967, Lelijos ordinu — 
1971 m. 

Ilgiausiai Algis dirbo su Gee
longo skautais (1957-1974), juos 
iš mažo būrelio išauginęs į kurį 
laiką labai gražiai veikusį 
„Šatrijos" tuntą, kuriam pri
klausė skautų, skaučių ir jau
nesniųjų skautų vienetai, vyr. 
skaučių ir sk. vyčių būreliai. Be 

* * * 

Brolis a.a. Algirdas Karpa
vičius savo skautiškąjį pažadą 
pareigingai vykdė: tarnavo 
Dievui, Tėvynei ir artimui, 
palikdamas giliai įmintus to 
darbo pėdsakus Australijos lie
tuvių visuomeninėje ir skautiš
koje veikloje. Tesuteikia jam 
Viešpats amžinąją ramybę. 

IR 

IŠKYLA Į PARYŽIAUS AVIACIJOS 
PARODĄ 

Jubiliejinės stovyklos Rakė uosto komendantas jpe. Marius Naris ir jūros 
dienos reportažo autorius jvs. Bronius Juodelis dalinasi iškilmių stovykloje 
įspūdžiais. 

Šeštadieni, 1993 m. birželio 12 
d., trys Vasario 16-tos gimnazi
jos „Aušros" tunto skautai iš
važiavo į Paryžių. Pagrindinis 
brolių tikslas buvo aplankyti 
40-tąją tarptautinę Paryžiaus 
aviacijos parodą (40 eme Salon 
International de l'Aeronautiąue 
et de TEspace). 

„Techno" muziką klausy
dami, broliai Eimantas Pienius, 
Tobias Schroeter, ir Alius 
Auslanderis sėkmingai nuvyko 
į Paryžiaus apylinkę. Lietui ly
jant, pasistatė palapinę, sukūrė 
laužą ir išsikepė vakarienę. 
Sekmadienio rytą anksti kėlėsi 
ir pasiruošė tęsti kelionę. 

Nebūtų prasminga nuvykti į 
Paryžiaus apylinkę ir neap
lankyti pačių svarbiausių Pary
žiaus kultūrinių paminklų. Tai 
ir atliko. Pirma sustojo Notre 
Dame katedroje (bet niekur 
nesimatė garsiojo Kupriaus). Į 
EifFelio bokštą buvo pasiruošę 
lipti, bet jis dar nebuvo ati
darytas. Galėjo tik priėjo nusi
fotografuoti. I pietvakarius nuo 
Eiffelio bokšto, Seinos upės 
sieloje, yra Amerikos Laisvės 
statulos mažesnė replika. Ap
lankę statulą, nuvažiavo į 
Triumfo arką (Are de Triom-
phe), kur 12 gatvių subėga į 
vieną mazgą. Malonus japonas 
Prancūzijoje nufotografavo lie
tuvius skautus su vokišku foto 
aparatu 'tikrai tarptautiška!) 

Rytą skautai nuvažiavo į Le 
Bourgct aerodromą, kur vyko 

IL 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5 7 M Archar Ava. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

D r . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

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

Pirm antr penktd 9 v r -3 v p p . 
ketv 10 v r -7 v v . trečd . 
šeštd 10 v r — 2 v.p p 

Susitarimo nereikia trecd. ir šeštd 
Sumokama po vizito 

6321 Avondal* Ste 102 
« Chicago IL 60631 

~ ~ Tel. 312-774-0042 

T o m a s Kisiel ius, M .D . 
S t e v e n Sandler . M . D . 
Adr ian B ianco , M . D . 
B o z o n a Wl tek . M .D . 

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

aviacijos paroda. Paryžiaus 
paroda yra viena iš seniausių ir 
pati žymiausia pasaulyje. 
Paroda ruošiama kas dveji me
tai, kad iš viso pasaulio pirkėjai 
galėtų apžiūrėti naujausius ir 
jau patikimus lėktuvus. Avia
cijos mėgėjai tik savaitgaliais 
gali lankytis. Šiais metias avia
cijos bendrovės iš 23 kraštų 
eksponavo savo lėktuvus ir a-
viacijos įrengimus. 

Mažiausia „skrendanti maši
na" buvo prancūzų statyta 
„Paramoteurs". Tai kėdutė, pri
jungta prie motoro ir propelerio, 
o jo sparnas yra specialus 
parašiutas. Vienas iš didžiausių 
lėktuvų buvo ,,Airbus-340" — 
keleivinis lėktuvas, kuris pa
rodos metu apskrido visą 
pasaulį su vienu sustojimu ir 
pastatė naują pasaulinį greičio 
rekordą keleiviniam lėktuvui. 

Lėktuvai ir sraigtasparniai 
nestovėjo tik ant žemės. Kas 
kelias minutes pakildavo lėktu
vas ir pademonstravo savo pajė
gumą. Akrobatiniai lėktuvai, 
sraigtasparniai, naikintuvai, 
mažesni ir didesni transporto ir 
keleiviniai lėktuvai sekė vienas 
po kito. 

Kam kuris lėktuvas labiau
siai patiko? Eimantui — visi. 
Tobiui — Alpha jet. Aliui — 
ultra-lengvi lėktuvai. 

Oro skautai vis aukštyn! 

Alius Auslanderis 

D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , S . C . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai . 312-434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm., antr, ketv , penkt. nuo 12 ik i3v p p. 
10401 S. Robarts Rd. , Palos HIMs, IL 

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

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedz le A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

—. ___— 
Cardlac Dlagnosls, Ltd. 

Marquatta Modlcal Bulldlng 
6132 S. Kedzle 

Chicago, IL 60629 
Tai . (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
j S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3M0 W. »5 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeitd 9 v.r.-12 v.p.p 
6132 S. Kedzle Ava., CMcago 

(312) 776 8866 arba (312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tel. (312 )476-2112 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Mills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. II! Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaakl Rd. , Chicago, IL 

Te l . 312-585-1955 
172 Schltler St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71S1 Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Vai 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
pagal susitarimą p»rm ir ketv 12-4 
6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 16 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Cantar-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulte 310, 

Napervllte IL 60583 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Išeivijos lietuviai ir 

VISUOMENINĖ 
VEIKLA • 

Žmonės vieni kitų nesupran- Atlanto; gerai, kad iš Lietuvos 
ta dėl daugybės priežasčių: am- pas mus vieši vis daugiau tau-
žiaus skirtumo, kalbos nemokė- tiečiu. Nuolatinis maišymasis 
jimo, skirtingo gyvenimo būdo, 
nevienodo vertybių supratimo ir 
t.t. Prieš daug metų išeivijoje 
buvo mada kalbėti apie „plyšį 
tarp kartų", t.y. vyresniosios, 
gimusios, augusios ir mokslus 
baigusios Lietuvoje, kartos 
„nesusišnekėjimą" su jaunes
niaisiais lietuviais (net savo 
pačių vaikais), augusiais sveti
muose kraštuose. 

Tuo metu t ikri ar tik įsivaiz
duoti konfliktai tarp kartų buvo 
dažnai diskutuojami žodžiu ir 
raštu, kol tema taip „susidė
vėjo", kad pagaliau nebeliko 
nieko naujo pasakyti ir abipu
siai kaltinimai bei priekaištai 
pamažu išblėso. Iš laiko per
spektyvos žvelgiant, šiandien 
lengva matyti, kad daug šaižių 
žodžių mėtyta be reikalo. 

60-tojo ir net 70-tojo dešimt
mečio pradžioje j a u n i m a s 
Amerikoje buvo užsidegęs maiš
t inga n u o t a i k a pr ieš vy
riausybe, krašto netvarką, tur
tingąjį gyventojų luomą, or
ganizuotą religiją ir apskritai 
prieš bet kokias taisykles ar 
įstatymus, varžančius asmeninę 
laisvę. Autoritetas buvo tapęs 
v i suo t in iu keiksmažodžiu . 
Lietuvių jaun imas neturėjo 
imuniteto šiam maištavimo ant
plūdžiui, nors galbūt mūsiškiai 
ne tiek stipriai jam pasidavė, 
kaip amerikiečiai . Savaime 
aišku, kad vyresnieji smerkė ne 
tik tokią „palaidą" jaunųjų 
galvoseną bei elgesį, bet ir patį 
jaunimą. 

I lga in iu i , pas iba igus ne
populiariam Vietnamo karui ir 
iš dalies rasinei nelygybei, apsi
ramino demonstracijos, protes
tai. Mūsų, lietuviško jaunimo, 
atveju pasirodė, kad „plyšys" 
nebuvo ta rp kar tų , o tarp 
žmonių. Vyresniųjų kaltinimai, 
kad jaunimas nesirūpina lietu
viškais reikalais, daugeliu at
žvilgių buvo toks pat nelogiš
kas, kaip teigimas, kad visi išei
vijos lietuviai, gimę ir augę Lie
tuvoje, vieningai jungiasi į 
visuomeninę veiklą, skaito 
lietuvišką spaudą, dosniai re
mia lietuvių labdarą, fondus ir 
lanko kiekvieną mūsų kultūrinį 
renginį... 

Dabar „skirtumų ir plyšių" 
temos vėl pradeda kartotis, tik 
šį kartą tarp lietuvių šiapus ir 
anapus At lan to . Mėtomasi 
kaltinimais, kasamos tarp išei
vių i r t au t i eč ių Lietuvoje 
„bedugnės", o po to stengiamasi 
per jas tiesti t i l tus. Atrodo, kad 
ir čia yra geroka nesusikal
bėjimo stoka: mums daug reikia 
sužinoti apie tautiečius, atskir
tus nuo Vakarų pasaulio 50 
metų storio geležine uždanga, o 
jiems — pagaliau iškratyti iš at
minties ilgametę komunistinę 
propagandą apie „karo nusikal
tėlius", tėvynės išdavikus" pa
bėgėlius, kritišku tautai metu 
išnešusius kailį į Vakarus, kad 
galėtų sau tur tus krauti ir 
nuolat savo spaudoje bei veiklo
je k r i t i k u o t i pas i l ikus ius 
tėvynėje. 

Gerai, kad į Lietuvą nuolat 
keliauja lietuviai iš šiapus 

ŽURNALISTO ETIKA 
IR ATSAKOMYBĖ 

padeda vieniems kitus pažinti ir 
suprasti. Padeda ir oficialūs 
vizitai, ir konferencijos, ir spau
da, nes tuo būdu atsiranda ben
dra kalba. 

Šiuose susitikimuose teko pa
stebėti, kad tautiečiai iš Lietu
vos sunkiai suvokia išeivių 
veiklos motyvus. Kaip gali žmo
nės aukoti laiką, jėgas (ir pini
gus) visuomeniniam tikslui ir už 
tai negauti jokio apčiuopiamo 
atlyginimo. Ar jie trokšta gar
bės? Vargiai, nes dirbantieji 
greičiau kritikuojami, kaip gi
riami. Ar jie neturi geresnio 
užsiėmimo? Neatrodo, nes tie 
žmonės mokosi, dirba, turi savo 
verslus, augina šeimas. Tai kas 
juos skatina „plėšytis", dirbti, 
vargti? 

Iš tikrųjų — kas? 
Galbūt pagrindinės priežastys 

yra dvi. Pirmiausia — auklė
jimas, lietuviškumas, papras
čiausia to žodžio prasme. Nuo 
ankstyviausių dienų svetimuose 
kraštuose jaunajai išeivių kar
tai buvo diegiama mūsų, atsidū
rusių plačiame pasaulyje, misi
ja: visomis jėgomis, visomis 
priemonėmis ir visur stengtis 
skelbti Lietuvos okupacijos ne
teisėtumą, padėti kenčiančiai 
tėvynei ir joje pasilikusiems. 
Šiai indoktrinacijai (nors tas 
žodis baisiai skamba, bet čia la
bai tinka) tarnavo žodis ir 
raštas, tarnavo namai ir litua
nistinės mokyklos. Per kone 50 
metų visa tai negalėjo likti be 
atgarsio. 

Antroji priežastis — tai šio 
krašto kultūra ir pažiūra į poli
tinį, labdaros, visuomeninį 
darbą. Jau pradžios mokykloje 
vaikai skatinami jungtis į 
vienokius ar kitokius projektus: 
rinkti aukas vargšams, nuken
tėjusiems, misijoms ir t.t. 
Gimnazijose ši veikla dar su
stiprinama, ir į moksleivius, 
kurie niekur neužsiangažuoja, 
beveik šnairuojama. Suau
gusieji taip pat turi savo paskir
tį: remia kultūrines įstaigas 
(išlaiko orkestrus, muziejus, 
operas, net zoologijos ir bo
tanikos sodus), ruošia renginius 
pagelbėti benamiams, nukentė
jusiems nuo gamtos ar kitų 
nelaimių. Žodžiu, nuolat ati
daromos širdys ir piniginės, 
aukojami tūkstančiai valandų 
laiko, nesitikint ir neieškant 
jokio medžiaginio atlyginimo. 
Tokia jau čia mada — Amerikoje 
— kurią daug kas vadina šalta 
ir abejinga kitų vargui, tik besi
vaikančia visagalį dolerį... 

Tautiečiai Lietuvoje kol kas 
dar mūsų veiklos ir noro jiems 
padėti priežasčių nesupranta, 
todėl išeivijos gera valia nepa
sitiki: vis mano, kad čia kažkur 
kažkas sau naudos ieško, 
žinoma, jų sąskaiton. Kai 
pagaliau bus peržengtas šis 
nesusipratimo slenkstis, daug 
problemų išsispręs ir pradėsi
me atviriau kalbėtis. Laikas 
žengti žingsnį arčiau to slenks
čio ir nebeeikvoti laiko naujų 
užtvankų statymui. 

D.B. 

ALDONA ŽEMAITYTĖ 

(Pabaiga) 
Ne be nuodėmių buvo ir deši

niųjų spauda. Tai, žinoma, 
nedaro jai garbės, ir nepateisin
si jos argumentu, kad visi esam 
atėję iš socialistinės praeities ir 
visiems būdingi homo soveticus 
bruožai. Lygia greta su cinizmu 
eina paviršutiniškumas, apra
šant faktus, įvykius, reiškinius, 
kada informacija sumaišoma su 
dezinformacija, faktas su jo in
terpretacija, o pusinė tiesa, nu
tylėjimai iš po žurnalis to 
plunksnos sukuria iškreiptą tik
rovės vaizdą. Pabrėžtiną ten
dencingumą ir pusinę tiesą yra 
pamėgę beveik visi kairieji 
laikraščiai, tik vieni tai daro at
viriau (pavyzdžiui, „Tiesa", kiti 
labiau paslėpta, rafinuota forma 
(„Lietuvos rytas"). Kartais net 
neįmanoma suprasti, vardan ko 
taip yra daroma. Pavyzdžiui, lie
pos 9 d. „Lietuvos rytas" savo 
antrašte pirmame puslapyje 
skelbia: „Popiežiaus Jono Pau
liaus II vizitas į Lietuvą: 
Vilniaus arkivyskupijos kurijos 
rūmuose res taurator ia i ir 
statybininkai dirba visą parą". 
Jau nekalbant, kad tokia ilga 
antraštė, į kurią norima sutal
pinti visą informaciją, yra 
ydinga, žurnalistė išsyk sukelia 
abejonių dėl darbo „visą parą". 
Patikrinus faktą, paaiškėja at
virkštinis dalykas: Vyskupų 
rūmuose, iš kurių iki paskuti
nės akimirkos nebuvo galima iš
kraustyti „Respublikos", dir
bama vangiai, nekreipiant dė
mesio į užsakovo pageidavimus, 
į pastato paskirtį, į darbų eiliš
kumą. Žurnalistė šiuo atveju 
vietoj informacijos pateikia de
zinformaciją, nors tai daro gal ir 
nepiktybiškai. 

Lietuvos skaitytojai super-
infliacijos sąlygomis, kai atlygi
nimo neužtenka minimaliam 
pragyvenimui, yra priversti 
pirkti ar prenumeruoti keletą 
dienraščių, jei nori susidaryti 
kuo objektyvesnį vaizdą. Nėra 
nė vieno dienraščio, kuris siste
mingai ir griežtai atskirtų faktą 
nuo komentaro, gandus nuo ob
jektyvios tikrovės. Dažnai pai
niojama, suveliama iš nemok
šiškumo, neatsakomingumo, 
pagarbos skaitytojui stygiaus. 

Žurnalistas nejaučia atsako
mybės ir pagarbos ne tik skai
tytojui, bet ir savo pašnekovui, 
kuriuo vardu manipuliuoja laik
raštyje. Todėl laikraščiai pri
versti atsiprašinėti, patikslinti 
arba spausdinti tokio turinio 

„raštus", pavyzdžiui, liepos 8 d. 

„Tiesoje": „Norėčiau tikėtis, 
kad ateity „Tiesos" puslapiuose 
tokio žurnalistų neatsakingumo 
nepasitaikys" (Alvydas Sadeca-
kas, atsakingas valstybės pa
reigūnas). 

Šių metų liepos 1 d. Europos 
Tarybos parlamentinėje sesijo
je buvo priimtas ispanų socialis
to M. Nunjezo pranešimas (jį su
darė paaiškinamasis memoran
dumas, rekomendacija, rezoliu
cija) „Apie žurnalizmo etiką". 
Tai rodo, kad Europoje pasto
viai rūpinamasi žurnalistų 
etika ir atsakomybe. Ombuds
menas (spaudos kontrolierius) 
Šiaurės Europos šalyse yra sena 
ir garbinga pareigybė. Pavyz
džiui, Švedijoje per praėjusius 
metus ombudsmenai užfiksavo 
400 pažeidimų, kurie dažniau
siai pasi ta ikė bulvarinėje 
spaudoje. Už pažeidimus taiko
mos įvairiausios nuobaudos, iki 
leidinio perdavimo teismui. Lie
tuvoje pernai, kai mūsų spaudo
je kilo tikra tokių pažeidimų 
banga, tolydžio stiprėjanti, 
artėjant rinkimams į Seimą, 
Spaudos kontrolės valdybos dar
buotojai pasiuntė į redakcijas ir 
leidyklas 208 įspėjimų dėl įvai
rių pažeidimų. Reakcija į tuos 
raštus buvo įvairiopa. „Valstie
čių laikraštis" ir „Mūsų girios" 
padėkojo, pažadėdami ateityje 
kreipti dėmesį, kad tokių 
pažeidimų nebūtų. „Respublika* 
kaip minėjau, atvirai šaipėsi. 

Šiais metais Lietuvos spaudos 
kontrolės valdyba pasiuntė re
dakcijoms tik į įspėjimus. Anot 

Valdybos darbuotojų, pažeidimų 
sumažėjo todėl, kad leidėjai ir 
redaktoriai pamažu pradeda įsi
sąmoninti savo teises ir parei
gas, o apie žurnalisto etiką nuo
lat kalbama per radiją. 

Kai kurie leidiniai (dažniau
siai bulvariniai, erotiniai, jeigu 
nevadinsim jų pornografiniais), 
tiesiog plėšikauja, naudodamie
si užsienio spaudos tekstais ir il
iustracijomis. Nenurodant šalti
nio, iš kurio imama informaci
ja, nesidrovima persispausdinti 
kino, sporto žvaigždžių, kitų 
įžymybių nuotraukų, skaityto
jo smalsumą dirginančių pikan
tiškų istorijų. Tokiu piratavimu 
užsiima ir įvairūs santraukiniai 
leidiniai, nuolat pažeidinėdami 
autorines teises. 

Praėjusių metų pabaigoje Lie
tuvos vyskupų konferencija, 
Spaudos kontrolės valdyba ir 
Lietuvos gydytojų sąjunga krei
pėsi į Vyriausybę, prašydama 
išleisti potvarkį, kad būtų apri
botas erotiką, smurtą bei prie
vartą propaguojančių leidinių ir 
kitų informacijos priemonių pla
tinimas viešose vietose. Tai 
turėjo poveikio. Erotinių leidi
nių iš septyniolikos liko tik šeši. 
Sudaryta eskpertų komisija dėl 
„Europos" laikraščio platinimo 
viešose vietose, šio laikraščio 
leidėjai įspėti. 

Susumuojant šias mintis, ga
lima padaryti išvadas: 

Lietuvos atgimimo laikotar
piu spaudos žurnalistų etika ir 
atsakomybė už savo žodžius yra 
iškreipta, kaip posovietinėse ša
lyse yra iškreipta demokratijos, 
laisvės samprata, kai, neturint 
demokratijos ir laisvės tradicijų, 
pasikliaujama dienos konjunk
tūra arba klaidingai suprasto
mis sąvokomis; 

posovietiniai žurnalistai nere

tais atvejais buvo (a- tebėra) 
surišti su KGB struktūromis, ir 
tai paaiškina jų tam tikro elge
sio motyvus; 

žinių ir bendro išsilavinimo 
bei mąstymo stoka stumia į pa
viršutiniškumo ir subjektyviz
mo kelius, kai pasirenkami 
lengviausi informacijos rinki
mo, jos apdorojimo ir pateikimo 
visuomenei būdai, sunaudojant 
tam mažiausiai darbo ir laiko; 

nesukurtas bausmės už mela
gingą ir klaidingą informaciją 
arba už nekaltumo supratimo 
pažeidimus mechanizmas, todėl 
Spaudos įstatymas ir Spaudos 
etikos kodeksas daugeliui žur
nalistų tėra tuščias garsas. Be 
to, visuomenė ir jos rinkti ats
tovai nuolat pažeidinėja valsty
bės įstatymus; 

ardymas, griovimas spaudoje 
ir kitose masinės informacijos 
priemonėse yra visaapimančio 
įvairių valstybės gyvenimo sri
čių griovimo dalis, o konstruk
tyviai veiklai ir konstruk
tyvioms programoms visuo
menė ir jos vadai dar nėra 
pribrendę. 

Norint pakeisti spaudos cha
rakterį, pobūdį ir žurnalisto 
požiūrį j darbą, reikia: 

finansiškai ir materialiai sti
printi tą spaudą, kuri savo tiks
lu ir uždaviniu iškėlė moralią 
politiką ir ekonomiką moralio
je visuomenėje; 

iš pagrindų pakeisti žurnalis
tų ruošimą aukštojoje mokyklo
je, nes iki šiol Vilniaus univer
sitetas išleidžia žurnalistus, pa
rengtus sovietinių dėstytojų pa
gal sovietines programas. Būti
na sukurti skirtingą žurnalistų 
rengimo programą ir įsteigti 
žurnalistikos kursus, pavyz
džiui, Vytauto Didžiojo univer
sitete, į kursus pakviečiant Va

karų pasaulio žurnalizmo pro
fesorius; 

skatinti Seimą, kad peržiūrė
tų dabartinį Spaudos įstatymą, 
jį papildydamas ak tua l ia i s 
straipsniais, ir kad priimtų 
poįstatyminius aktus, įpareigo
jančius konkrečiai žurnalistų 
atsakomybei už pateiktą infor
maciją. Didinti spaudos kontro
lierių atsakomybę ir teises. 

Savo mintis noriu baigti prof. 
V. Landsbergio mintimi, nese
niai jo išsakyta „Lietuvos aide": 
„Kiekviena informacijos prie
monė turėtų rūpintis savo geru 
v a r d u normal io je atviroje 
visuomenėje". * 

Poetas Kazys Bradūnas sveikinamas su gėlėmis Dariaus ir Girėno paminklo atidengimo iškilmėse 
Kaune liepos 17 d., kur jis perskaitė savo eilėraštį apie mūsų tautos didvyrius. 

Nuotr. A. Zaparacko 

SIŪLOMA ĮSTEIGTI 
OPOZICINĖS SPAUDOS 

ĮMONĘ 

Artūras Skučas, buvęs Aukš
čiausios Tarybos Apsaugos 
tarnybos vadovas 0° žinioje 
buvo 500-800 žmonių), siūlo 
įkurti opozicinės spaudos įmonę. 
J i s mano, kad dešiniųjų spaudą 
pirmiausiai palaikys privataus 
„Tauro" banko prezidentas 
Genadijus Konopliovas, kuris 
laikomas vienu turtingiausių 
žmonių Lietuvoje. Spėjama, kad 
jis jau įsigijo 45% „Lietuvos 
aido", pagrindinio opozicinės 
spaudos laikraščio, akcijų. 

Opozicinės spaudos įmonė, 
sako Artūras Skučas „Respub
likos" laikraščiui duotame pasi
kalbėjime, reikalinga, kad galė
tume efektyviai propaguoti savo 
ideologiją". Sąjūdis, jo žodžiais 
tariant, pralaimėjo ne dėl pras
tos rinkimų taktikos, o kad ne
turėjo savo ideologijos ir 
nemokėjo paaiškinti savo veiks
mų. 

TELEFONINĖS KORTELĖS 
LIETUVOJE 

Telefono automatai: bus mag
netinės kortelės. Popiežiaus 
vizito Lietuvoje dienomis pirmą 
kartą bus galima išbandyti 
pasaulyje įprastą, o Lietuvoje 
dar naują, atsiskaitymo už tele
foninius pokalbius būdą: specia
lias telefonines korteles. Pla
nuojama įrengti apie 50 firmos 
„URMET" telefono automatų 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. 
Ta pati firma pagamins ir mag
netines atsiskaitymo korteles. 
Pirmojoje užsakytoje siuntoje — 
penkiasdešimt tūkstančių vie
netų. Jose bus išspausdintas 
popiežiaus portretas, Aušros 
Vartų vaizdas, Šv. Tęvo vizito 
data, kiti užrašai. Popiežiaus 
atvykimo proga išleistos kor
telės turės likti jų savininkams 
kaip suvenyrai. Jei naujovė pa
siteisins, ji bus diegiama visoje 
Lietuvoje. („Lietuvos rytas", 
07.16) 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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Praėjo savaitė. Išprašiau šluotą. Bet dulkės vis tiek 

ėda gerklę. Dar išprašiau laikraštį tualeto reikalams 
ir uždengiau juo unitazą. Oras nebe toks drėgnas, 
šilčiau. 

Vieną dieną pastebiu, kad kalbuosi su savimi. 
Prašau prižiūrėtojų, kad duotų knygų. Kita dieną 

pasirodo kalinys bibliotekininkas. Aš neturįs teisės 
gauti knygų, aš tik etapuojamas. Tačiau kalėjimo vir
šininkas iš nurašytų leido duoti šitą — ir įkišo vieną 
„Karo ir taikos" tomelį. Knyga, matyt, naudota 
rūkymui, liko mažiau nei pusė lapų. Nepilnai dienai. 
Šifruoju po žodį. Tolstojus, rašydamas savo laiko skai
tytojams, labiau išprususiems už mus, vos ne pusę 
knygos paraše prancūziškai. Skaitau, bandau atspėti. 
Pradedu suprasti. Užsiėmimas! 

...didžiulis, be galo švarus geltono smėlio 
paplūdimys, o nuo jo į abi puses mėlyna jūra. Rami ir 
šilta. Gana retai, salelėmis guli įdegę žmonės. Einu per 
smėlį labai ištroškęs, klampoju, o kažkur tarsi n. ražas 

Spalvotas sapnas. Pirmą kartą Sapnas baigėsi 
gyvenime. 

Pasiilgau gyvo žmogaus. 
Tas bejėgiškumas urve. Ar grįšiu? 

prieš savo šeimą? 
Ir — pradedu prisitaikyti. Per pusę piršto storio 

ataugo plaukai. Išmokau užsikloti kelnėmis. Įsirausiau 
į skudurus, susiriečiu į kamuoliuką, tokį mažą, kad 
ir įsivaizduoti neįmanoma, pakišu galvą, pakvėpuoju 
ir pasijuntu toks laimingas, kad užmiegu. Nejudė
damas. Judėsiu, nukris švarkas. 

PASKUTINIS. IR YPATINGAI 
PAVOJINGAS 

— Nustok klykti, tuoj užrauksiu. 
Atsitraukė. Bet toną pakėlė dar puse oktavos, 

įsikišo tie iš Lietuvos. Nuramino jį. Nustūmė į kampą. 
Ar aš kaltas Bet kas penkias minutes vėl pratrūksta. 

Jau ir kiti kabinėjasi. Kas maiše? Knygos. Duok, 
norime rūkyti. Neduosiu. 

Sargybiniai šį kartą sadistai. Spardo, daužo 
buožėmis. Reikalauju konvojaus viršininko. Ką sakysi? 
Ne tavo reikalas. Juodas kareivis užsidega, šaukia, 
kaip laužys man kaulus. 

Pajudėjome. Ateina viršininkas. Reikalauju atski
ros kupė. Esu ypa t inga i sva rbus va l s tyb in i s 
nusikaltėlis ir privalau būti izoliuotas. Jei gaunu 
atskirą kamerą, ir narvas turi būti atskiras. 

kur. 
— Iš Lietuvos. 
— Turi lašinių? — teiraujasi silpnai lietuviškai. 
Išimu iš maišo. Gabalėlis delno didumo. Tas, kuris 

Dr. Kaxys Ambroataitis ir Vidmantas Valiusaitis i.m. Birštone vykusioje I 
Laisvę fondo studijų savaitėje. 

Su manimi važiuoja smulkmė. Vagišiai, aferistėliai. 
Mėnesio viduryje liepia ruoštis. Atiduoda maišą, Mūsų narvas arčiausia durų. Tolyn, link sargybinių 

dar kepaliuką duonos su neįvyniota silke įspraudžia galo, nusikaltėlių kalibras kyia. Vienas ar du narvai 
rankon. Įstumia į kamerą, pilną žmonių. Klausia iš moterų. Toliau — kelis kartus teistieji. Dar toliau dry

žuoti rezidyvištai, geltona oda aptrauktais veidais. 
Galų gale geležimi apkaustytas narvas nepaprastai 
pavojingiems. Į jį ir prašausi. 

Prie narvo su popieriais prieina praporščikas, 
prašė, nespėja prasibrauti iki manęs. Arčiau stovintieji Pašaukė mane. Liepė eiti su daiktais. Įleido narvan. 
traukia lašinius, visas būrys stumdosi. Sudrasko čia Ten koks dešimt žmonių, kur kas rimtesni gal važu-
pat. Vienam teko odelė. Įsispraudęs į kampą, patenkin- džiai Atsisėdu an t maišo. , 
tas kramtė. Vyrai rūkė bjauriausią machorką, dar bjauriau 

Atsirado keli lietuviai. Ne pirmą kartą teisti, keikėsi. Norėjo arbatos — čifiro, bet nebuvo kur išsi-
kioskas pardavinėja limonadą. Geriu, ir apima palai- mažiausiai po žmogų užmušę. Prieina toks snukis tipas, virti. Be arbatos plyšta galvos, o kai skauda galvą, 
ma. Saulė plieskia į akis, moju rankomis, pradeda kilti 0^ne skrybėle, lenkišku akcentu klausia koks režimas, norisi duoti kaimynui į dantis. 

Griežtas, sakau. Kelintą kartą? Pirmą. Kalėjime labiausiai paplitusi arbata plytelėmis: Tai 
Ir pratrūksta. Rusiškai, kreipdamasis į visus. supresuotos atliekos ir šiukšlės. Mano bendrakeleiviai 
— Ta kalė viską meluoja. Pirmą kartą griežto neturėjo nė tokios. Bjauriai nusiteikę, važiavome puse 

neduoda. Padarė ką nors, dabar bėga. Užmušti ožį! dienos. 
Ir staiga man nušvito. Jei šaukia, bijo. Kiek gale- ( B u g daigiau) 

damas ramiau sakau: 

iuros 
r mo-

aukštyn, prie saulės. Apačioje geltonas smėlis u 
mėlynumas. Žmonės taškeliai, bėgantys apačioje 
jantys rankomis. 

Pramerkiu akis. Stebuklas. Pro namordmk*, pro 
grotas ir dvigubo lango rėmus, pro viršutinę narų raiz 
galynę šviečia spindulėlis kaip saga. Jis perėjo per akis. 
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RASA RAZGAITIENĖ 

Demjanjuko išpilietinmą, ir jo Demjanjuką spaudoje, ir na-
ekstradiciją į Izraelį. Teisėjai tūralu, kad žmonių vaizduotėse, 
gali nuspręsti ji sugrąžinti į 
Ameriką, kadangi jis buvo netei
singai išvežtas ir yra per daug 
abejonių, ar jis buvo tas Ivanas 
Žiaurusis (Ką pasakė ir teisėjas 
Wiseman ir Izraelio teismas). 
Jie taip pat gali sakyti, kad jo 

kurie tiek nukentėję, J. Dem-
janjukas galėjo būti tas žmo
gus. Tie Holokausto išlikėliai 
buvo ne tik iškankinti, jie vėl 
turėjo prisiminti viską. Ir viskas 
įvyko dėl to, kad OSI neprista
tė medžiagos, kurią turėjo savo 

• • -

— Šį rytą sužinojome, kad 
Izraelio Aukščiausias Teis
mas išteisino amerikietį John 
Demjanjuk, kur is buvo kalti
n a m a s ž iaur iausia is karo 
nusikaltimais Treblinkoje II 
Pasaulinio ka ro metu. Kokia 
buvo Jū sų pirmoji reakcija, 
kai gavote šią žinią? 

— Patvirtino mano nuomonę 
ir viltį, išreikštą viešai prieš 
septynerius metus Čikagoje 
ukrainiečių suvažiavime, kad 
Izraelio teismas pritaikys įsta
tymus ir kad ilgainiui Demjan
juk susilauks teisingumo Iz
raelyje, ko negalėjo susilaukti 
Amerikoje. 

— Demjanjuko persekioji
mas kilo ne iš Izraelio, o čia 
pas mus, Amerikoje, prieš 16 
metų. Nesenia i Amerikos 
apeliacinis teismas užvedė 
specialiam teisėjui peržiūrą 
procedūrų, kur ias Amerika 
naudojo, vesdama bylą prieš 
Demjanjuką. Rasta, k a d pro
kurorai neprasižengė prieš 
teise savo ėjimuose, neper-
davę e s m i n ė s medžiagos 
gynybai ir p a n . Ar J ū s su
tinkate su specialaus teisėjo 
Wiseman sp rend imu šiuo 
atveju? 

— Teisėjo Wiseman spren
dimas yra 200 puslapių ilgumo 
ir labai plačios apimties. Jo už
duotis buvo ištirti, ar Amerikos 
Teisingumo departamento „Of
fice of Special Investigations" 
(OSI) neslėpė medžiagos nuo 
Demjanjuko gynybos per-
sonalo.o jei slėpė, tai kada slėpė 
tuos dokumentus ir medžiagą. 
Jis atsako, kad buvo ne visiškai 
teisingai tvarkoma medžiaga, 
kad buvo labai didelė netvarka 
OSI, ypač jų advokatų štabe. Jis 
netikėjo kai kurių pagrindinių 
OSI pareigūnų pasiaiškinimais, 
bet nutarė, kad jie nepadarė 
nusikaltimo prieš teismą ir 
teismas turėtų nebetęsti šio 
reikalo tyrinėjimo. Jis taip pat 
pridūrė, ir tai nebuvo jo užduo
ties rėmuose, jog yra didelė gali
mybė, kad John Demjanjuk ne
buvo Ivanas Žiaurusis, bet 
Demjanjuk melavo, kas jis buvo 
ir kur buvo II pas. karo metu, 
todėl Amerikos sprendimas jį iš
duoti Izraeliui vis tiek 
pateisinamas. 

— Ar būtų galima charak
terizuoti tą sprendimą, kaip 
teisėtai pasiektą neteisingą 
sprendimą prieš Demjanjuką 
Amerikoje? 

— Manyčiau, teisėjo Wise-
man sprendimas, kad OSI parei
gūnai nepadarė nusikaltimo 
prieš teismą ir nieko blogo nepa
darė, nėra pagrįstas jo paties 
pasisakymais. Jis gi sako, kad 
netiki kai kurių OSI pareigūnų 
pasiaiškinimais. Aš manau, kad 
ta i nelogiška. Teismuose 
prokurorai turi žymiai didesnę 
pareigą tarnauti teisingumui 
negu paprasti advokatai. Jeigu 
tie pareigūnai elgiasi labai 
kietai, tai jau tas turėjo jam 
iškelti pakankamai ?bejonių, ar 
jie atliko savo pareigą. Aš 
manau, kad būtų buvęs logiš
kesnis sprendimas, jei teismas 
toliau ir plačiau tikrintų OSI 
advokatų veiklos metodus. 

— Ar teisėjas Wiseman ko
mentavo apie Amerikos etni
nėm visuomenėm gerai žino
mą buvusį OSI vedėją Allan 
A. Ryan, J r . , kuris pakar to
tinai viešai aiškino ir gynė 
OSI nepaprastą užduotį ir, j o 
nuomone, nepaprasta i ob
jektyvia i , skrupul ingai i r 
etiškai ves tas bylas? 

— Jis komentavo ir sake, kad 
kai kurie paaiškinimai jam yra 
neįtikėtini. 

Kas to l iau turi atsitikti 

su Amerikos apeliacinio teis
mo peržiūra? 

— Teisėjo Wiseman radiniai 
buvo pristatyti apeliaciniam 
teismui. Šis teismas gali priimti 
arba atmesti teisėjo Wiseman 

špilietinimo byloje OIS nesielgė rankose. Jeigu Izraelio prokuro-
švariai ir duoti įsakymą iš nau
jo tą bylą atidaryti. (Pirmi du 
dalykai jau įvyko rugpjūčio 3 
d. po šio pokalbio — R.R.). 
Trečias dalykas, jie turi galią 
nubausti OSI advokatus už nesi
skaitymą su teismu („contempt 
of court") ir gynybos klaidinimą. 

išvadas. Taip pat duodama pro- Taigi jie turi labai plačią galią. 
ga Demjanjuko gynybos koman
dai ir Amerikos valdžiai prista
tyti savo argumentus šiam teis
mui. 

— Čia yra tik vienas iš 
visos serijos teisinių ėjimų 
Amerikoje, iškilusių Demjan
juko bylos klausimu, a r ne? 

— Svarbu atsiminti, kad buvo 
trys bylos prieš Demjanjuką 
Amerikoje. Pirmiausia buvo 
civilinė byla atimti jam pilie
tybę. Po to, kai jis prarado 
pilietybę, OSI iškėlė antrą 
civilinę bylą jį deportuoti į 
tuometinę Sovietų Sąjungą. 
Trečia byla buvo Izraelio prašy
mas ekstradicijai, kad jis būtų 
išduotas jiems kriminaliniam 
teismui už Ivano Žiauriojo 
nusikaltimus. 

Tas skirtumas yra itin svar
bus ir gal buvo maišomas teisėjo 
Wiseman. Į keliamą klausimą, 
ar Amerikos prokurorai perdavė 
visą medžiagą, kurią jie turėjo, 
Demjanjuko gynybos komandai, 
atsakymas yra aiškus: jie jos 
neperdavė. Tai tuo turėjo ir 
baigtis teisėjo Wiseman 
radimas. Jis, mano manymu, 
pateisindamas OSI metodus, ėjo 
toliau ir pražengė teismo jam 
duotą mandatą tik surinkti fak
tus. 

Dabar įsivaizduokime kitą 
dalyką. Jeigu Demjanjukas 
būtų buvęs deportuotas pagal 
OSI norus, jis būtų buvęs iš
vežtas į tuolaikinę Sovietų 
Sąjungą, kaip ukrainietis Feo-
dor Fedorenko. Šiuo metu Dem
janjukas jau būtų sušaudytas 
taip, kaip buvo F. Fedorenko. 
Amerikos deportacijos pastangų 
dėka. 

Reikia atsiminti, kai teisėjas 
Wiseman klausinėjo OSI proku
rorų žvaigždes, jų atmintys buvo 
daug daugiau miglotos, negu 
Demjanjuko, nors jie turėjo mo
dernius kompiuterius, geras 
sekretores. Jie yra jauni, sveiki 
ir gerai išsilavinę. Svarbiausių 
detalių prisiminimas pas juos 
buvo stebuklingai silpnas. Čia 
yra tie patys pareigūnai, kurie 
netiki mūsų senukais, jeigu jie 
neatsimena mažiausios detalės 
iš savo gyvenimo prieš 50 metų. 
Aš manau, kad atėjo laikas OSI 
agentūrą išvalyti ir pradėti su 
objektyviais, nepolitiniai moty
vuotais prokurorais. 

— Kokia yra šio apeliacinio 
teismo galia? Ką jis gali 
padaryti Demjanjuko atveju? 

— Apeliacijos teismas turi 
gana plačią galią. Tai tas pats 
teismas, kuris patvirtino ir 

— Ar Demjanjuko byla yra 
is tor inė teisės atžvilgiu? 

— Yra istorinė byla, kuri, aš 
manau, po šimto metų bus svar
besnė negu šiandien, kadangi ta 
byla buvo naudojama Ameriko
je pol i t in iams t iks lams . 
Amerika iš principo nepripažįs
ta politinių bylų. Teisėjas Wise-
man savo sprendime iškelia, 
kad buvo daromas didelis spau
dimas į OSI iš Kongreso bei 
žydų organizacijų laimėti bylą 
prieš Demjanjuką. Valdžia ką 
tik buvo turėjusi atsisakyti 
Walus bylos, kadangi jis suge
bėjo išsiteisinti ir buvo jiems 

rai būtų tą medžiagą turėję, aš 
esu tikras, kad jie būtų atsisakę 
kelti bylą. 

— Demjanjuko byla yra 
aiškus pavyzdys, kad OSI 
yra nepaprastai galinga įstai
ga, k u r i daro viską, ką 
galima — etiškai ir neetiškai 
— išpilietinti arba deportuoti 
savo taikinius. Ne vienas 
lietuvis yra pajutęs OSI galią 
ir yra nukentėjęs nuo jos. 
Jūsų žiniomis, ar šiuo metu 
OSI tebeveikia Amerikoj 
prieš pabaltiečius, ukrainie
čius ir kitus rytų europie
čius? 

— OSI ne tik veikia, bet 
veikia daugiau ir ypač prieš 
lietuvius. Dėi vienos ar kitos 
priežasties, ir čia nėra aišku 
kodėl, daugiausia koncentruo
jamasi prieš lietuvius. Šiuo 
metu yra keturios naujos išpilie-
tinimo ar deportacijos bylos, ku
riose liudyti yra šaukiama 

didelis politinis spaudimas. Gal nemažai lietuvių Čikagoje, Flo-
dėl to politinio spaudimo OSI ridoje. Massachusetts, New 
advokatai nesielgė taip, kaip 
turi elgtis valdžios prokurorai. 
Kadangi mūsų teismam yra 
nepriimtinos politinės bylos, 
apeliaciniam teismui turėtų 
kilti didelės abejonės, ar Dem
janjukas, kaip Amerikos pi
lietis, susilaukė teisėto proceso 
(,,due process") ir ar jo teisės ne
buvo pažeistos OSI pareigūnų. 

Didžiausia klaida, kuri buvo 
padaryta Izraelio, yra, kad jis 
pasitikėjo Amerikos valdžia, o 
Amerika nepristatė visos me
džiagos. Aš manau, kad jeigu Iz
raelis būtų turėjęs visą medžia
gą, kurią OSI turėjo, nebūtų iš
r e ika lavęs Demjanjuko iš 
Amerikos. OSI per savo entu
ziazmą sukompromitavo Iz
raelio teisingumą. 

— Be abejo, Demjanjuko 
byla tur i ne tik teisiškai labai 
svarb ią teikšmę? 

— Iš Demjanjuko bylos buvo 

Yorke. Apskritai, iš viso OSI da
bar veda 400 tyrinėjimų ir 18 
aktyvių bylų. 

— Anksčiau OSI koopera
vo su KGB, renkant medžia
gą ir apklausinėjant liudi
ninkus. Iš kur OSi įstaiga 
šiais la ika is gauna savo 
medžiagą? 

— Kooperacija yra vykdoma 
per Lietuvos Prokuratūrą, su 
kuria buvo pasirašyta sutartis. 
Medžiaga imama iš Lietuvos 
valstybės archyvų bei buvusių 
KGB archyvų. 

— Ar galėtumėte komen
tuoti dėl Lietuvos pasirašy
tos sutart ies su Amerika? 

— Ta sutartis buvo Amerikos 
pristatyta Lietuvai panašiai, 
kaip ir iš kitų kraštų, kad Lietu
va kooperuotų ir padėtų, renkant 
medžiagą iš Lietuvos archyvų, 
kontaktuotų liudininkus ir t.t. 
Lietuva paprašė, kad Amerika 

padarytas tam tikras politinis taip pat kooperuotų su Lietuva, 
teatras, kuris turėjo mokyti Iz
raelio žmones ir ypač jaunimą 
apie Holokaustą. Nors Izraelio 
Aukščiausias teismas tikrai 
laikėsi tarptautiniai pripažintų 
demokratinių teisinių principų, 
kaip matome iš jų sprendimo 
paleisti Demjanjuką, tačiau 
buvo padaryta milžiniška žala 
istorijos dėstymui Izraelyje. 
Kelis mėnesius, kai tęsėsi tas 
teismas, buvo varoma propa
ganda, kad čia yra didelis žudi
kas ir pan. Liudininkai, iš
gyvenę Holokaustą („survi-
vors"), buvo pastatyti į padėtį po 
penkiasdešimt metų atpažinti 
savo buvusį kankintoją ir jų tas 
skausmas nuėjo propagandi
niam tikslui. 

— Bet j ie a tpažino ne tą 
žmogų. J i e matė tai, ką jie 
norė jo matyt i . 

— Po 50 metų liudininkų at
mintis yra silpna. Jie buvo 
skaitę apie kaltinimus prieš J. 

beieškant sovietinių karo 

nusikaltėlių, jei jie gyventų 
Amerikoje. Tam tikslui buvo 
pasirašyta diplomatinė nota. 
Pagal Lietuvos Genocido įsta
tymą, visokių rūšių karo 
nusikaltėliai yra apimami, ne 
tik tie, kurie dalyvavo žmogaus 
teisių ir genocido vykdyme 
vokiečių okupacijos laiko
tarpyje, įstatymas yra tobulas ir 
yra daug platesnės apimties, 
negu Amerikos įstatymas, kuris 
ribojasi tariamais nacių kolabo
rantais civiliniuose teismuose. 

— Jei OSI tyrinėtojai, isto
rikai ar advokata i kreiptųsi 
į bet kokį Amerikoje gyve
nantį lietuvį, a r jis turi kokias 
nors teises? Ką jis turėtų 
daryti? 

— Pirmiausia kiekvienas 
Amerikoj gyvenantis lietuvis, 
ar jis pilietis, ar ne, turi teisę 
turėti advokatą, prieš kalbantis 
su Amerikos valdžia ar OSI dar
buotojais. Be advokato jis turi 
teisę nesikalbėti. Tai čia yra pir
ma, pagrindinė teisė. Vienok, 
kiekvienas žmogus, kuris yra 
apklausinėjamas OSI, turėtų 
prisiminti, kad šitos bylos nėra 
kriminalinės, jos yra civilinės, ir 
asmuo turi daug mažiau teisių, 
negu turėtų kriminalinėje bylo
je. Taip, kad jam kalbėtis su OSI 
be advokato yra labai pavojinga. 
Po Walus, Demjanjuko, Artu-
kovic ir panašių bylų žmonės 
turėtų gerai pagalvoti, prieš 
pasitikint OSI. 

— Jeigu asmuo pasir inktų 
išvažiuoti į Lietuvą, ar j am 
ten kas grėstų? 

— Kaip minėjau, Lietuvoje 
yra pravestas Genocido įsta
tymas, pagal kurį Lietuva turi 
teisę iškelti kriminalinę bylą 
lietuviams, arba gyvenantiems 
Lietuvoje, už karo nusikal
timus. Čia skir iasi nuo 
Amerikos, kadangi Lietuvoje 
yra kriminalinės bylos, o ne 
civilinės, kaip čia Amerikoje. 
Jeigu žmogus yra kuo nors nusi
kaltęs, arba jei galėtų įrodyti, 
kad jis prisidėjo prie kokių 
žudymų, tada Lietuvoj galėtų jį 
areštuoti ir pradėti procedūrą 
pagal Genocido įstatymą. Tarp 
kitko, pagal Genocido įstatymą, 
jeigu įrodytų, kad jis žudė 
civilius žmones, gali būti nu
baustas mirties bausme, pana
šiai kaip Izraelyje. 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

laikom darbščios ir tvarkingos, jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų dukras 9 ir 
2 metų amžiaus, padėti namų ruošoje 
Geros darbo sąlygos. Atlyginimas, kam
barys ir patogumai. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis į Viliją telefonu: darbo
vietės — 1-909-391-3949. Savaitgalio 
telefonas: 1-619-868-4882. 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uotuvos Atsiminimai", 
sokmidlonlais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Soton Hali Unlvorsi-
toto stotios, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuania" pro
gramos, vsdamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sokmsdlsnlais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Or. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 SunlH Or., Watchung, 

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 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones j 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 
right 
fflight 
to 
Vilnius 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPOST 

Vfi*f&P 

Skriskite SAS iš š Amerikos Į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

į0£ Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

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

SAS Tel. 1-800/221-2350 

SAS 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

TELLER/PART-TIME 
Expenence preferred, but not required. 
Salary commensurate with experience. 
Bilingual English/Lithuanian required 
Hours: M, T, Th, F and Sat. 9:00 am to 
1:30 p.m. For an appointment or addi-
tional information contact Erika Sugaus 
(312) 925-7400. 

EOE 

26S7 W M t Ctth S t r M t 
Chicago, IL S0S2* 

M/F 

GREIT 
PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalbaj 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus fr Žemę. • 
• Pensininkams Nuolaida.' . —' 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
T«L — (708) 424 36S4 

(312) 58 3 6 i l 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. i 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Town houso for sala 
BY OVVNER. OAK LAWN large 
3 bdrm, 2V2 ba, den, f in. bsmt. 
2V2 c. att gar. $159,000. 

708-423-1607 

A Uthuanian wMow vvould likę to hear 
and meet a Uthuanian English speak-
ing widower 65 to 70 years otd for com-
panionship & friendship. Relocable. 
Write & call: Wanda Sparnas, 1211 
Ctty S*. Utlca, N.Y. 13502. 

HOUSE FOR SALE 
by owner, Palos Hills vic. 4 bdrm. 
ranch; 21/2 bath; bsmt with tam. 
room; large kitchen; many extras. 
$156,000. Call 708-599-2831. 

FOR SALE 
N«w homa in Lamont — Old 

Derby 
4 bdrms., „Forester" 
Call 708-599-2864 

FOR RENT 

FOR SALE 

HELL IN ICE 
Onutė Garbštienė 

A diary (rnuch likę that of Ann 
Frank), vvhich begins m 1941 when 
a group of Lithuanians vvere load-
ed m cattle cars and dispatched to 
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a 
people-a nation. ravaged by a 
vicious occupying force, but resis-
ting and surviving. 

Translated by Raimonda K 
Bartuška. 256 pages, hard cover. 
Published in Vilnius 1992. Book 
price $13 00 Shipping and handl-
ing in USA S2.00 Canada — S3.00. 
Illinois residents add $1.14 for sales 
tax. Send orders to: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago. II 
60629-5589. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mleg. M. 5S 
St. & Sacramento Ave. apyl šaldytuvas 
virykla: spinteles. Su šiluma, vandeniu, du
jomis; nuomininkas užsimoka už elektrą 
Butą galima užimti nuo ragasfo 1 d. Skam 
binti Irenai bet kada; tai. 312-476-8159 ar 
ba 708-887-9029. 

PAŠAUKĖ M A N E -
Ši knyga — tai dabartinio Po-

pisžlaus Jono Pauliaus" biografija, 
kurią parašė Jo a.timas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Knygos kaina 4.00 
dol. III. gyventojams Tax 35 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 2.00 dol., 
Canada — 3 00 dol 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

KELIONĖ | NIEKUR IR ATGAL. Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Antanina Baltrušaitienė 158 
psl $7.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas. 37 x 27" $5.00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940. Juozas Jakštas 272 psl $15 00 
SUSITIKIMAS PAMARY, novelės Aurelija Bala-

šaitienė. 215 psl $8 00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠ

EIVIJOJE Danutė Brazytė Bmdokienė 364 
psl $15.00 

GYVENIMO VINGIUOS, atsiminimai Ver Ma-
minskaitė-Kulbokienė 304 psl $8 00 

RAGE OF SILENCE. Uthuanian PEN 1992 128 
psl $5 00 

NIGHT OF THE HAWK. romanas Dale Brovvn. 
462 psl $22.95 

HELL IN ICE. dienoraštis. Onutė Garbštienė. 255 
psl $13 00 

A GUIDE TO THE BALTIC STATES Ingrida 
Kalninš 309 psl $17.95 

PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS, lietuvių-anglų 
kalbomis 3336 iliustracijos, Reney $20.00 

TIKIU, katalikų tikybos vadovėliai I. II. III, IV, V 
dalis visos po$5.00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių (spūdžiai. Sta
sys Dalius 383 psl $9.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 



DRAUGO RĖMĖJAI DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 

Švėkšnos Vysk. M. Valančiaus vardo gimnazijos 1943 m. buvę abiturientai, kartu su savo 
kapelionu prel. J. Kunčingiu š.m. birželio 5 d. Rainių miškelio Kankinių koplyčioje šv. Mišiomis 
šventė savo gimnazijos baigimo 50 m. sukaktį. Dalyvavo buv. B. Bendzinskaitė, J. Každailevičiū
tė. A. Grachauskytė, K. Jurkutė, A. Juodeikis, Z. Zimkus, S. Rimkus, D. Keinytė, V. Batavičius, 
A. Taųjenytė, A. Giedraitytė, B. Sirutė, J. Beresnevičiūtė ir V. Skrabužėnaitė. 

DIEVAS VISAS PASAULIO 
KALBAS SUPRANTA 

HYPATIA YČAS PETKUS 

Teko girdėti, kad popiežius 
savo atostogų metu pradėjo 
mokytis lietuvių kalbos. Tikslas 
— prabilti Lietuvos minioms jų 
gimtąja kalba, kai jis ten lanky
sis š.m. rugsėjo mėn. pradžioje. 
J am lietuviškai mokėti visai nė
ra būtina, nes lietuvių tarpe yra 
pakankamai tokių, kurie kitas 
kalbas moka. Bet vis vien Jonui 
Pau l iu i II pr ik lauso visų 
lietuvių (kokio tikėjimo jie 
bebūtų) paga rba už t a i . 
Vatikanui dabar vadovauja 
t ikrai ypatinga asmenybė. Jis 
ne tik daug ir dažnai keliauja 
(netrukus žada lankytis Col-
orado valstijoje), bet dargi savo 
atostogų metu mokosi naujų 
dalykų, kalbų, norėdamas pra
plės t i savo ak i ra t į . Ir t a 
valstybė, kuriai jis vadovauja, 
kitų pasaulio galybių tarpe yra 
irgi nepaprasta. Tai yra dvasi
niais, o ne materialiniais pa
grindais paremta valstybė, nors 
nedidelė ir ter i tor i jos , ir 
gyventojų skaičiumi. 

Popiežiškam vizitui artėjant, 
norisi paklausti keletą klausi
mų, kurie greičiausiai bus reto
rinio pobūdžio (nesitikime gauti 
atsakymo). Pirma, ar Jonas 
Paulius dės pastangas išaiškinti 
„mitą" apie jo lietuvišką kilmę 
ir protėvius (lenkų tautybės 
žmonių, turinčių lietuviško 
kraujo, yra net labai daug)? Ar 
jo lietuviška kilmė ir liks 
„mitu", mūsų tautiečių su 
pamėgimu linksniuojamu? An
tras, daug svarbesnis klausi
mas: ar reikalinga daryti Lietu
vos valdžiai ir visuomenei tiek 
išlaidų (net milijoną dolerių) 
idant kraštą tinkamai „paruoš
tų" ir „papuoštų", tiesti kelius, 
remontuoti bažnyčias, ko gero 
statyti naujus pastatus, vadina
si, parodyti garbingam svečiui 
idealą, o ne tikrovę. Tai kvepia 
kažkuo, kas primena grafo Pa-
tiomkino, imperatorės Kateri-
nos premjero, pastangas statyti 
išgražintų kaimų modelius (su 
šventadieniškai aprengta is 
kaimiečiais) visur ten, kur 
žadėjo pravažiuoti jo valdovė. 
Kodėl siekti tuščių pasirodymų 
ir neparodyti Lietuvos, kokia ji 
yra? Trečias, gal rimčiausias 
klausimas: jei popiežiaus meilė 
aprėpia visų tautybių žmones, 
kodėl jis lietuvius lanko tiktai 
dabar, o ne ankščiau? Jam pir
miau reikėjo apkeliauti pusę 
pasaulio, įskaitant ir savo tėvy
nę, čia pat už sienos. Be abejo, 
trukdė visokie diplomatiniai ir 
kitokie apskaičiavimai, kas yra 
žinoma tiktai Vatikanui, o ne 
eiliniam žmogui. 

Tiek to: svarbu, kad anksčiau 
ar vėliau toks vizitas galų gale 
įvyks. Dabartinei Lietuvai besi-
kuriant, yra visokių nesklandu
mų ir rimtų problemų. Kiek

vienas užsienio pareigūno at
silankymas, arba valstybės gal
vos vizitacija, turi didelės 
reikšmės gyventojų ūpo ir mo
ralinio stovio palaikymui. 
Užsieniečių, turinčių dvasinį 
autoritetą, prilygstantį popie
žiaus Jono Pauliaus II, yra 
tikrai nedaug (nebent tai būtų 
protestantas Billy Graham, Ti
beto Dalai Lama ar kiti, turį 
visuotinę pagarbą). Popiežiaus 
žodis svarus ir dėl to, kad nėra 
surištas su jėga ar prievarta. 
Įdomu, kad jo vadovaujama Va
tikano valstybė (turint diploma
tinį pripažinimą daug kur pa
saulyje) išsilaikė daug ilgiau, 
negu nemažai kitų, paremtų 
materialiniu pagrindu. Prisime
name, kaip anais žiauriais So
vietų Rusijos laikais diktatorius 
J. Stalinas pajuokė tuolaikinio 
popiežiaus autoritetą: „Kur po
piežiaus galia? Kiek turi gin
kluotų pajėgų — kiek tankų ir 
kiek legijonų?" O kur šiandieną 
sovietija? Laikas parodė, kad į 
Staliną panašūs vadai ir jų 
karalijos, gyvenę smurtu ir jėga, 
dingo nuo žemės paviršiaus, o 
dvasiniais pagrindais paremtos 
galybės išliko. 

Nėra abejonės, kad popiežiaus 
žodis bus svarus Lietuvoje, kaip 
ir visur kitur. Šiais laikais 
pasaulyje yra itin daug neteisy
bių. Žmonės, kurie mano esą 
krikščionys, nuolat vykdo nedo
rybes ir laužo vieną ar daugiau 
Dešimt Dievo Įsakymų, ir lietu
viai nėra jokia išimtis. Tikėki
mės, kad popiežiaus buvimas 
paskatins juos pagalvoti apie 
krikščionybės idealus ir vėl eiti 
dorovės bei tiesos keliais. Popie
žiaus žygis Lietuvon yra svei
kintinas ir gali turėti dideles 
pasekmes tiek Romos katali
kams, tiek kitokių įsitikinimų 
lietuviams. Turėkime omenyje, 
kad R. katalikų persvara Lietu
voje nėra tokia, kaip buvo 
kadaise, (kai galima buvo kal
bėti apie 85% daugumą). Reikia 
skaitytis su nuo seno užsiliku
siais Reformacijos pasekėjais — 
evangelikais, su rusų or
todoksais, su žydais ir net 
musulmonais (jau nekalbant 
apie sovietizacijos palikimą — 
didelę gausybę laisvamanių ar
ba agnostikų). Prie įvairovės 
prisideda ir lietuvių sentėvių 
tipo „pagonys". 

Visi nesvarbu, ar kitokių 
tikėjimų lietuvių yra daug, ar 
mažai — svarbu, kad R. katali
kų vadovybė žino, kad Lietuva 
toli gražu nėra tikybinis mono
litas. Skaitome spaudoje, kad į 
popiežiaus vizitacijos programą 
įeina ir ekumeninis susitikimas 
Vilniaus nunciatūroje (mūsų pa
braukta HYP) su kitų tikybų 
atstovais. Numatytam trijų die
nų atsilankymui užsibrėžta tik

rai plati programa — yra ne
maža tikintiesiems lankytinų 
vietų: Aušros Vartai, Kryžių 
kalnas, Šv. Jono bažnyčia Vil
niaus universitete, galop ste
buklingoji Šiluvos vietovė. Su 
nekuriomis iš jų yra surišti at
sitikimai iš Lietuvos protestan
tų istorijos, kai kraštą apliejo ir 
Renesanso, ir Reformacijos ban
ga. Ypač turime galvoje Šiluvą, 
tarpreliginių kovų areną, Šv. 
Jono bažnyčią ir jos aikštę, kur 
vyko ilgamečiai teologiniai 
disputai. 

Kaip skaitome toje pačioje 
„Europos Lietuvio" (1993.7.15) 
laidoje, į popiežiaus vizito pro
gramą įeina Žodinė Liturgija 
Šiluvos bažnyčioje tema „Krikš
čioniška Šeima". Norėtume ir 
mes tą Žodį išgirsti, nes ter
minas mums nevisai aiškus. 
Siauresne prasme tai būtų 
žmogiškos šeimos kūrimas ir 
vidinis gyvenimas. Norėtume 
manyti, kad bus paminėta ir viso 
pasaulio krikščionių šeima pla
tesne prasme, kur įeitų ir R. 
katalikai, ir kitatikiai. Jau 
praėjo tie vidurmažiškos galvo
senos laikai, kai buvo kalbama 
apie kitatikius kaip „eretikus" 
ir jų mokslą kaip „ereziją". (Net 
buvo skelbiama, kad joks „klai
datikis" negalės pakliūti į 
dangų!) Tokia galvosena dabar 
oficialiai atšaukta. Modernūs 
vadovai ir tikintieji artėja prie 
tolerancijos. Apie „klaidati
kius" jau nėra kalbama (nors 
tamsesni mūsų visuomenės ele
mentai retkarčiais naudoja išsi
reiškimą: „Jeigu nesi katalikas, 
tai reiškia, kad nesi lietuvis".) 

Pasaulio krikščionių šeimoje 
R. katalikų bažnyčia yra viena 
iš pačių seniausiųjų. Taigi ne
nuostabu, kad turi daug tradi
cijų ir mistinių elementų, ko 
trūksta Reformacijos pasekė
jams — evangelikams. Per am
žius egzistuojant, kiekvienai 
bažnytinei organizacijai gresia 
pavojus sustingti savo pirmykš
čiame pavidale ir atsisakyti eiti 
su gyvenimu. Ir reformatai, ir 
liuteronai tą patį išgyvena, nes 
jau eina į savo egzistencijos 
penktąjį šimtmetį. Yra įvairių 
nuomonių ir abejonių dėl prisi
laikymo Didžiųjų Reformatorių 
nustatytų gairių. Pažangesni 
teologai — tiesos ieškantieji 
mąstytojai — tikina, kad Refor
macija turi nuolat keistis ir 
nestovėti vietoje, o eiti pirmyn. 
Protestantai mėgina tvarkytis 
demokratiškai ir priskiria dide
lę galią pasauliečiams, visokį 
autoritetą palikdami Dievo Žo-

Atsiųsdami „Draugo" lai
mėjimo bilietų šakneles, prie 
jų d a r savo piniginę auką 
prijungė: 

50 dol. dr. Pranas Mažeika 
Chicago, IL-

40 doL Michael Jurgaitis, 
Venice, FL., Gražina Kenter, 
Danbury, CT 

25 doL Saule Šatas, Warwick, 
RL, inž. Jonas Stankus, Ever-
green Park, IL. . 

20 dol. Petras Dirda, Oak 
Lawn, IL. 

15 dol. P. Palys, Tobyhanna, 
PA., O.R. Sodeika, Willard, 
Ohio, Arūnas K. Draugelis, 
Naperville, IL., Marytė ir 
Juozas Vizgirdai, Aurora, IL., o 
dr. Juozas Masilionis iš Dayton, 
OH., atsilygindamas už knygas, 
pridėjo ir 15.50 dol. auką. Irena 
Mačionienė, St. Petersburg 
Beach, FL. 

10 dol. Emilija Gaškienė, 
Laima O. Jurkūnienė, LaGran-
ge, IL„ dail. Arvydas Algminas, Čikaga 
Riverside, IL., Mikas Česas, 
Downers Grove, IL., Victor 
Chainas, Naples, FL, W. Ka
mantauskas, Nonvood, MA., 
Marija Krasauskienė, Baltimo-
re, MD., Marija Kušlikienė, 
Grand Rapids, MI., Angelą Leš
činskienė, Chicago, IL., K.M. 
Linkus, Miami Beach, FL., 
Zelma ir Petras Malinauskai, 
Chicago, IL., Regina ir Jurgis 
Mikailai, Seminole, FL., Vytau
tas Namikas, Elmhurst, IL., 
Filomena ir Vladas Peleckai, 
Chicago, IL., Kazys Rutkaus
kas, Rockford, IL., Jonas Vesel
ka, Evergreen Park, IL., Leono
ra Paketuris, Chicago, IL., Algi
mantas G. Bražėnas, Royal 
Oak, MI., Frances Brundza, Blo-
omington, IN., Joana Druk-

teinis, Omaha, NE., Vida ir An-1 
tanas Gilvydžiai, Evergreen 
Park, IL., Algirdas Karaitis, 
Union Pier, MI., Julius Lin-
takas, Oak Lawn, EL., Bronė 
Stončienė, Nashua, NH., Stasė 
Vaišvilienė, Oak Lawn, IL., ir 
Kazys Skripkus, Lockport, IL., 
kuris dar ir savo bilietus pasky
rė „Draugui". Kanadoje gyve
nantys lietuviai — Juozas Mals-
kis, Sault Ste Marie, Monika 
Povilaitienė, Toronto, Kazys 
Mikšys, Hamilton, ir Roma Plei-
nienė, Hamilton, Ont. Muz. 
Bronius Budriūnas, Los Ange
les, CA„ T. Petrušis, Santa 
Monica, CA., Ignas Skirgaudas, 
San Diego, CA., Balys Lukas, 
Daytona Beach, FL., Marija 
Kušlikienė, Grand Rapids, MI., 
Albina Gedminienė, Escondido, 
CA., Leonas Stonikas, Flos-
smoor, IL., Stasė Ilginienė, Oak 
Lawn, IL., Antanas Matulis, 
Čikaga, Elena Gaižutienė, 

Visiems šiems aukotojams, 
kur ie ne tik įsigijo laimėjimų 
bilietus, bet ir savo aukomis 
prisidėjo pr ie mūsų dienraš
č io i š l ik imo, t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

TARPTAUTINĖ 
GRIGALIŠKOJO 

GIEDOJIMO VASAROS 
MOKYKLA 

džiui — Šventajam Raštui (tuo 
tarpu kai R. katalikai vadovau
jasi Dievo duoto Autoriteto prin
cipais). Geros valios krikščionys 
neturėtų žiūrėti iš aukšto į 
kitus, ar galvoti, kad tik jie 
vieni yra atradę Tiesą. 

Žmogaus teisių gerbimas, juo 
labiau pamokymas „audiatur et 
altera pars", tikrai išplaukia iš 
tų krikščionybės principų, įsa
kančiųjų mums eiti taikos ir 
meilės keliais. Prieš dau
gelį šimtmečių apaštalas Pau
lius taip kalbėjo savo Laiške 
Romėnams: „Stenkitės su visais 
taikingai sugyventi... Būkite 
nuosaikūs, nesidėkite nė vienas 
aukštesniu, negu pridera. Nebū
kite niekam skolingi — tiktai 
likite vieni kitiems skolingi 
broliškos meilės ir pagarbos". 

Kretingoje šią savaitę vyksta 
tarptautinė grigališkojo giedo
jimo vasaros mokykla. Suvažia
vę 140 žmonių iš įvairių Lietu
vos vietų, taip pat iš Estijos bei 
Didžiosios Britanijos klausosi 
teorinių paskaitų apie šį senąjį 
bažnytinį giedojimą, kartu repe
tuoja, gieda šventose Mišiose. 

Paskaitas skaito ir repetici
joms vadovauja užsienio specia
listai. 

Grigališkąjį giedojimą Lietu
voje po penkiasdešimt metų pir
moji atgaivino Vilniaus arkika
tedra — bazilika. 1989 metais 
čia susikūręs nedidelis choras 
vėliau išaugo į Šv. Kazimiero| 
grigališkojo choralo studiją. Jos 
remiami, šio senoviško bažny
tinio giedojimo ansambliai susi
būrė Kaune, Šiauliuose, Kretin
goje, Nidoje, Panevėžyje. 

(Elta) 

Geraldine Ferraro buvo vie
nintelė moteris JAV istorijoje, 
nominuota krašto vicepreziden-
tės vietai, kai ją prezidentinis 
kandidatas Walter Mondale pa
sirinko 1984 m. liepos 12 d. 

A.tA. 
VLADUI IŠGANAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą VLADELE 
SILIŪNIENE, jos šeimą ir visus artimuosius. 

Algė ir Adolfas Šležai 
Vida ir Vytenis Šilai 

A.tA. 
VYTAUTUI SENKEVIČIUI 

mirus, žmoną GRAŽINĄ, sūnus VYTAUTĄ ir RO
MĄ, jų Šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Juzė Kabliauskienė 
Antanas ir Vanda Brazdžiūnai 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZĄIITAS* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

§825 South 7tth AVMMM 223 Katvariki oatve 
Mlekory HM. Mnota 60457 VMut , Lietuve 
T * . 70S-43O.7272 Trtetenel. 77 -7M7 Ir 7 7 - i * « * 

A.tA. 
JUULA U. SACAUSKIENĖ 

RAMANAUSKIENE 
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. rugpjūčio 9 d., 6:50 vai. vakaro, sulaukusi 

94 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje. Amerikoje išgyveno 

72 m. 
Nuliūdę liko: sesuo Anastazija su šeima Lietuvoje; 

dukterėčia Josephine Juzėnas su vyru Petru ir dukra Maryte 
Amerikoje; taip pat daug kitų giminių ir draugų. 

Velionė buvo ilgametė narė Brighton Parko lietuvių 
moterų klubo: taip pat priklausė klubams bei draugijoms: 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių, Žemaičių Kultūros, Amerikos 
Lietuvių Piliečių, Joniškiečių labdarybės, Lietuvių Žagarės. 
Upytės draugiškam klubui, Sakių apskrities, SLA, Lietuvių 
Saulių sąjungai, Lietuvos Vyčiams, kuopa #112. 

Velionė pašarvota trečiadieni, rugpjūčio 11d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugpjūčio 12 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo ir dukterėčia su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus,Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
JUOZAS BARKUS 

Gyveno Beverly Shores, IN. 
Apleido šį pasauli 1993 m. rugpjūčio 8 d. 
Nuliūdę liko: brolis Stepas Barkauskas su šeima ir daug 

giminių bei draugų. 
Laidotuvės įvyks rugpjūčio 12 d., ketvirtadienį. Iš Chapel 

Puneral Home, 637 W. Main St., Fennville, MI velionis bus 
atlydėtas į Šv. Petro parapijos bažnyčią, Douglas, MI, kurioje 
bus aukojamos 12 vai. Michigan laiku gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Plummmer-
ville, MI kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę brolis su šeima, giminės ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Wm. Scovill. Tel. 616-561-4601. 

IN MEMORLAM 
Su liūdesiu prisiminsime prieš metus mirusį mūsų Tėtį, 

Tėvuką ir Uošvį 

A.tA. 
KAZIMIERĄ SMALENSKĄ 
1902.111.28 d. - 1992.VIII.13 d. 

Šv. Mišių Aukoje, 9 vai. ryto, penktadienį, rugpjūčio 13 
d., Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos koplyčioje, Lemonte 
ir Vasario l&os Gimnazijos koplyčioje, Vokietijoje. 

Sūnus, duktė, žentas ir anūkė 

Vytauto Didžiojo universiteto auklėtiniui, lituanistui, 
pedagogui, žurnalistui, Lietuvos lengvosios atletikos 
rekordistui, „Sporto" žurnalo red. kolegijos nariui 

A.tA. 
ANUPRUI TAMULYNUI 

mirus, liūdime ir nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
žmonai ANASTAZIJAI ir dukrai dr. BIRUTEI. 

Regina ir Pranas Mickevičiai 

A.tA. 
EUGENIJUI GIEDRIUI 

mirus Vokietyoje, Jo sesutei IRENAI GIEDRY-
TEI-KUDIRKIENEI su šeima reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Vytautas Chainauskas 
Naples, Florida 

< 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

I 

Bronius Nainys, PLB valdy 
bos pirmininkas, pakviestas į 
Denver, Colorado, JAV Pre
zidento Bill Clinton popiežiui 
ruošiamą priėmimą ketvirta
dienį, rugpjūčio 12 d. 

LFK „Li tuanica" tradicinis 
t u r n y r a s i r p iknikas vyks šį 
šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 
Lietuvių centre, Lemonte. Tur
nyre dalyvaus net 12 futbolo 
komandų — vyrų ir jaunių. Tur
nyro pradžia 1 vai. p.p. Vi
suomenė, o ypač futbolo mė
gėjai, kviečiami. Gausus savų 
žiūrovų atsilankymas skatina 
kovos dvasia, įprasmina klubo 
tolimesnę veiklą. Nuobodžiauti 
ne teks , nes ša l ia įdomių 
rungtynių bus proga pasivai
šinti, pabendrauti su futbolo žai
dėjais, susitikti su draugais ir 
pažįstamais. Visi laukiami. 

Stasė Bajelienė iš Los Ange
les, Cal., dažnai „Draugą" pare
mia didesniomis aukomis, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 100 
dol. paramai, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. 
Laiškelyje dėkoja redakcijai ir 
administracijai už įdėtą darbą 
dienraščio pagerinime ir jo 
laiku pristatymą į jos namus. Ta 
proga visiems linki geros 
sėkmės. Dėkojame už viską. 

Ray Gr iga l iūnas , Forest 
Park, 111., grąžindamas lai
mėjimų šakneles, atsiuntė visą 
100 dol. ..Draugo" paramai. 
Dėkojame. 

Čikagos gyventojai, kurie 
nenusiperka miesto lipinukų 
savo automobil iams, bus 
gaudomi ir baudžiami pini
ginėmis baudomis. Miestas kas
met parduoda apie 1 mil. tokių 
lipinukų, nors yra užregistruo
ta per 1.2 mil. automobilių. Kad 
būtų lengviau sugauti neparei
gingus vairuotojus, bus varto
jami kompiuteriai, kurie lygins 
automobilių registracijos 
dokumentus su informacija, ar 
vairuotojas jau įsigijo lipinuką. 
Pavėlavusiems lipinukai kai
nuoja 15 dol. daugiau (75 dol.), 
kaip laiku įsigijusiems. 

x Alfonsas P a š k a u s k a s , 
ieško pusseserės Birutės Dane-
rytės-Miškinienės gim. apie 
1934 m. prie Vištyčio Lietuvoje. 
Skambinti: teL 50M52-1594 ar
ba rašyti Petrui Starui , 13 Mt. 
Holyoke Ave., Worcester MA 
01605. 

(sk) 

Kun. Vytautas Volertas, 
Lithuanian Martyr's church, 
Mississauga, Ont., Kanada, 
naujai įšventintas ir Dievo 
tarnybai paskirtas kunigas, 
mums rašo: „Dabar, kai turiu 
pastovų adresą, norėčiau pradė
ti gauti „Draugo" laikraštį". 
Laukiame ir sveikiname. Linki
me tapti ne tik nauju „Draugo" 
skaitytoju, bet ir jo bendradar
biu. 

Stasys i r Sofija Narkai, iš 
Sun City, Arizonos, atsilankę į 
„Draugo" gegužinę, dienraščio 
administracijoje įsigijo 
lietuviškų knygų, pabendravo 
su sutiktais draugais ir pažįs
tamais. St. Narkus, LB Arizo
nos apylinkės pirmininkas, 
džiaugėsi turėjęs progos pasi
dalinti mintimis su gegužinėje 
dalyvavusiais LB darbuotojais. 
Aplankę gimines ir draugus 
Čikagoje, Detroite ir Wiscon-
sine, Narkai rugpjūčio 14 d. 
grįžta atgal į namus. 

Walter Rask, Oak Lawn, 111., 
žinomas keliautojas, turėjęs 
daug metų kelionių biurą, 
lankėsi „Drauge", grąžino 
laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. Su juo 
kartu atvyko viešnia iš Vilniaus 
dail. Gražina Kurdanova. 

Ramunė Dičius iš Dana 
Point, Cal., užprenumeravo 
susipažinimui „Draugą" savo 
draugams — A. ir G. Schuks-
tams, gyv. Glendale. Cal. 
Gražus pavyzdys. Dėkojame, o 
naujus skaitytojus sveikiname. 

Zigmas Lirgameris. Keno-
sha, W i s c , grąžindamas 
laimėjimų šakneles, pridėjo ir 
50 dol. auką. 

Dr. Kazys ir dail. Marija 
Ambrozaič ia i , Chesterton, 
Ind., dalyvavo „Draugo" ge
gužinėje ir ta proga įsigijo nau
jausių leidinių už didesnę sumą. 

Dr. Katilius-Boydstun, Re
gina Jau tokas , Chicago, 111., 
dr. P. Kisiel ius , Downers 
Grove, 111., lankėsi „Draugo" 
administracijoje ir įsigijo įvairių 
leidinių už didesnes sumas. 

x AUKAS L I E T U V O S 
S I L P N A R E G I A M S s iųs t i 
adresu: Rūta Spurgis, 4238 S. 
Richmond Ave., Chicago, I L 
60632, tel. 312-847-5027. Pir 
majame skelbime, rugpj. 6 d., 
buvo įsivėlusi klaida. 

(sk) 

Dail. V. K. Jonynas , Queen 
Village, N.Y., grąžino laimėji
mų šakneles su 25 dol. auka ir 
tokiu prierašu; „Džiaugiuosi 
„Draugo" atjaunėjimu. Ačiū!" 
Dėkojame už auką ir malonią 
pastabą. 

S tasys Ramonas iš Venice, 
Cal., grąžino laimėjimų šak
neles, pridėjo 12 dol. auką, o 
laiške rašo, kad jam greit sueis 
88 metai, vaikšto tik su lazdele 
pasiremdamas, bet jaučiasi 
gerai. „Pasirodo, kad moterys 
daug gudresnės už visus, nes 
„Draugas" dabar pasidarė labai 
labai įdomus. Tai yra miela 
skaityti. Linkiu Jums geriau
sios sveikatos ir nepavargti. Te 
Dievas Jus laimina". Taip bai
gia rašyti S. Ramonas. Dėko
jame už gražius žodžius. 

Bk ZVAl G 2D UTĖ 
^ J l ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

x Je i jūs , a r b a jūsų miręs 
vyras/žmona dirbo Vokietijo
je nemažiau 18 mėn., o vėliau 
turėjo darbą JAV, jūs galite 
gauti antrą pensiją iš Vokie
tijos. Kreipkitės į: t a s ta Agen-
cy of USA, P.O. Box 346, St. 
Clair Shores, Mi, 480800346, 
Tel.: 313-773-7529. Kalbame 
angliškai ir vokiškai. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301^866 
Valandos pagal susitarime 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikietiš
kų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš t o l i a u -
1-800-775-7363. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus konteinerius) į Lietu
vą kas savai tę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Pinigai per 
vedami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K M i 

Dengtam* Ir taisoma 
visų rūstų stogus 
Tai. 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

„ P e n s i n i n k a s " , 1993 m. 
liepa. Redaguoja Karolis Milko-
vaitis, administruoja Elena 
Sirutienė. Žurnalą leidžia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba; 
išeina kas mėnesį. Puse žurnalo 
užima sveikatos reikalai — pa
tarimai, perspėjimai ir pan. 
Kitoje pusėje yra ir įvairesnės 
medžiagos poilsio dienų pasi
skaitymui. 

„I la isvę", 1993 m. liepa, nr. 
116X153). Leidžia Lietuviškų 
studijų centras Čikagoje tris 
kar tus per metus. Redaguoja 
Juozas Baužys, administruoja 
Jonas Prakapas. Žurnalas kny
gos formato, 72 puslapių. Ilges
nius straipsnius parašė Julius 
Ke le ras , Vytautas Vardys, 
Pilypas Narutis ir kiti; poezijos 
pateikia Paulius Jurkus. Iliust
ruotas nuotraukomis. 

„Skau tų aidas", 1993 m. bir
želis, nr. 6. Galbūt geriausiai šį 
skautiškojo žurnalo numerį api
būdina įžanginis Vlado Vijeikio 
straipsnis „Gyvenimo knyga", 
kur rašoma, kad „prie dangaus 
vartų skautus sutiks šv. Petras, 
kuris dėvi žalią skautininko 
kaklaraištį ir, žinoma, Geležinio 
Vilko ordiną... Na tad,kol nesto
vime prie dangaus vartų, pa
bandykime papi ldy t i savo 
knygą gerais darbais. Artinasi 
Jubiliejinė stovykla. Puiki pro
ga". O tikrai „gerą darbelį" (jei
gu ne visą „darbą") atlieka 
„Skautų aido" redaktorius An
tanas Saula i t i s su Pelėdų 
skiltimi, išleisdamas šį Lietuvių 
Skautų sąjungos žurnalą. Admi
nis t ruoja Albina Rama
nauskienė. 

„Laiškai l ie tuviams", 1993 
m. rugsėjis. Tikėsite, ar ne, 
redaktorius kun. Juozas Vaiš-
nys jau paruošė ir išleido rug
sėjo mėnesio numerį — tai tur
būt tikras redaktoriaus parei
gingumo rekordas. Kiti vos 
suspėja nustatytu laiku savo lei
dinius spausdinti, o jis daugiau 
kaip mėnesį į priekį... Kadangi 
šis — rugsėjo — numeris, daug 
medžiagos skiriama popiežiaus 
kelionei į Lietuvą. Daugybė 
bendradarbių, daugybė įdomių 
temų; įprastieji — kalbos, įvai
rybių , šypsulių, tėvynėje, 
trumpų kronikinių žinučių sky
riai. Viršelis ir skyrių vinjetės 
— dail. Rasos Sutkutės, apdaila 
— Teresės Bogutienės. 

Redaguoja J. Putas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

ŽIOGELIŲ KONCERTAS 

Driekias brolių pradalgiai — 
Žvanga jų dalgeliai. 
Pradalgėliuose smagiai 
Čirpauja žiogeliai. 

Kelia saulėn smuikelius, 
Griežia visą dieną. 
Ima sesės grėblelius, 
Grėbia žalią šieną. 

O tėvelis tuo metu 
Kinko bėrį jauną. 
Krauna šieną ir kartu 
Žiogelius pakrauna. 

Bėris vieškeliu ilgai 
Tempia šieną šviežią. 
Ir atrodo — ne žiogai — 
Pats šienelis griežia. 

Martynas Vainilaitis 

x Onos Karašai tės ir Brian 
A n d e r s o n (Seattle, WA) su
tuoktuvių proga draugai ir 
pažįstami atsiuntė „Lietuvos 
Vaikų Vilčiai" $270,00 auką 
Jaunavedžiams linkime laimin
go ir džiaugsmingo, gyvenimo, o 
aukotojams tar iame nuošir
džiausią ačiū. 

(sk) 

x Norint pirkt i be i parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Be
leckus , 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

LIETUVA TURI 
ATSISTATYTI 

Kai Lietuva buvo komunistų 
užimta, aš norėjau, kad ji būtų 
laisva. Laisvi žmonės gali eiti 
kur nori, gali daryti ką nori, 
gali sakyti ką nori. Todėl aš 
norėdavau ir melsdavaus, kad 
Lietuva būtų laisva. 

Dabar Lietuva laisva ir turi 
atsistatyti, nes jie dar tebe
vargsta. Viskas yra apvirtę 
aukštyn kojomis. Žmonės dar 
nepripratę prie demokratijos ir 
kapitalizmo, todėl dar ne viskas 
labai gerai veikia. Jiems daug 
ko trūksta. Mes galime padėti 
Lietuvai ir išmokyti lietuvius 
aukštos technologijos. Jie galė
tų pasidaryti geresnių daiktų. 
Galėtų juos patys naudoti ir ki
tiems parduoti. Mes galime su
te ik t i žinių apie naujus 
fabrikus, ligonines, krautuves, 
įrankius ir kompiuterius. 

Mes galime nusiųsti amerikie
tiškų knygų, kad jie išmoktų 
anglų kalbą ir galėtų naudotis 
amerikietiškais dalykais. Mes 
taip pat turime melstis už 
Lietuvą. 

Marius Anelauskas, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinys. („Vardan tos 

Lietuvos") 

VYTAUTO MAČERNIO 
„PENKTOJI VIZIJA" 

Šioje vizijoje vaizduojami 
Lietuvos gyventojai, dirbantieji 
laukuose. Autorius aprašo, ką 
jis mato: jų gyvenimą, išvaizdą, 
kasdieninius užsiėmimus. Jis 
mato, kaip jie sunkiai dirba, 
naktį neramiai miega, pavargę 
nuo darbų, tačiau jie šviesios 
sielos, kaip mažų vaikų. 

Autorius galvoja, kaip jis pa
lieka savo tėvus, namus, sodą ir 
laukus. Jis nukeliauja į miestą, 
mato kitų žmonių vargus. Jam 
pasidaro liūdna, kai pamato 
pavargusius, purvinus ir piktus 
darbininkus. 

Visa tai matydamas, netenka 
vilties ir tikslo gyventi. Jis 
galvoja apie dangų ir žvaigždes, 
kaip jos skaisčiai per amžius 
šviečia ir tada užgęsta be jokio 
tikslo. Ir taip jis nutarė, kad ir 
jam nėra jokio tikslo gyventi. 

Žmogus žiūrėjo j saulėleidį ir 
galvojo apie savo gyvenimą. 
Pradžioje buvo nusiminęs ir ne
turėjo didelio noro gyventi, bet 
kai pamatė šį groži, tai nuspren
dė, kad jo gyvenimas nėra toks 
blogas. Jis staiga pasijuto lai
mingu, pajuto gyvybę, norą dar
bui ir gyvenimui Ir taip vasaros 
kaitrioje saulėje matė savo 
tėvynės laukus. 

Petras J e š m a n t a s , 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. m-
los mokinys. („Lietuvos prisikė

limas") 

Neringa 

NERINGOS STOVYKLA 

Vasara — be mokyklos. Dau
gelis iš mūsų mokinių važiuos 
į Neringos stovyklą Vermonte. 
Neringa yra stovykla lietu
viams nuo 7 iki 16 metų am
žiaus. „Aš noriu žaisti!" — sako 
Julija Slavikai tė , 9 metų 
amžiaus. Čia bus jos pirmieji 
metai Neringoje. „Mes švęsime 
savo gimtadienį Neringoje. Aš 
niekada nebuvau ten", — sako 
Dalia, Julijos sesutė. „Aš laukiu 
to laiko, kada galėsiu važiuoti 
į Neringą", — sako Lina Šeš-
tokaitė, 9 metų amžiaus. „Bus 
smagu", — sako Rita Bradūnai-
tė, 8 metų amžiaus. „Laukiu", 
— sako jos broliukas Vytas, 7 
metų amžiaus. Julija, Dalia, 
Lina, Rita ir Vytas niekada ne
buvo Neringoje. Yra vaikų, 
kurie jau buvę stovykloje, jie 
žino, ką ten ras. „Man nepatinka 
tos lovos, bet man patinka jų 
maistas", — sako Julija 
Sajauskaitė, 10 metų amžiaus. 
„Man patinka Sporto diena, 
smagu pabūti su draugais", — 
sako Julijos brolis Tadas, 11 
metų amžiaus. O aš? Negaliu 
sulaukti, kol vėl susitiksiu su 
savo draugais ir dirbsiu meno 
namelyje. 

Kristina Vaškytė, 12 metų 
Baltimorės Karaliaus Mindau
go lit. m-los mokinė. („Mūsų 

žinios") 

Piešė Ada Korsakaitė 

DAINAVOJE 

Dainavoje buvo labai smagu. 
Kristina, Aušra ir aš buvome 
tame pačiame barake. Nes 
žaidėme įvairius žaidimus. 
Prieš Sporto šventę mes daug 
sportavome. Kartais barakuose 
mes valgydavome saldainius. 
Mes valgėme ir virtuvėje. Mais
tas buvo skanus. 

Iš ryto atsikėlę, visi eidavome 
į lauką mankštai. Mes galėjome 
pasirinkti užsiėmimo grupes: 
žuvavimo ar plaukimo. Aš, 

ISTORIJOS DIENA 
STOVYKLOJE 

Istorija yra mums labai svar
bi. Tėvas Saulai t is mums 
aiškina, kokie apsimainymai 
buvo tarp Amerikų ir kitų 
žemynų. Mes rašėme savo 
šeimos istorijas: iš kur esame 
kilę, kaip atsiradome Ameriko-
se. Žaidėme knygnešius, o vaka
re vykome į tarptautinę madų 
parodą. 

Vaidilutės esame, Dainavoje 
gyvename. Šiandien istorijos 
diena, bet vėliau pašoksime. 

Aštuntas būrel is 

Vėliavų aikštėje susirinko 
kunigaikščiai, seni Lietuvos is
torijos valdovai. Mes mokame 
kaip kariauti ir lydėti, bet pa
rodysime ir kaip mes mokame 
šokti. 

Sept intas būrel is 

Mano istorija. Mano mamos 
tėvelis, t.y. mano senelis, Jonas 
Aistis yra labai žinomas poetas. 
Jis gimė Lietuvoje, bet vėliau 
iškeliavo į Ameriką. Mano 
mama gimė Amerikoje. Mano 
senelis kūrė gražią poeziją ir 
buvo labai geras tėvas. Senelis 
susirgo vėžiu ir labai sunkiai 
sirgo. Pagaliau mirė. Buvo labai 
liūdna. Senelis mirė prieš man 
gimstant, todėl apie jį žinau iš 
mamos pasakojimų. Kada tik 
skaitau senelio parašytus žo
džius, tuoj noriu verkti. Jo var
das ir poezija yra plačiai 
minima. 

Ada Valaitytė, 
(JAS universiteto laikraštėlis, 

1992) 

NERINGA 

Nemuno vanduo ir Kuršių 
marios buvo suvarytos į skardį, 
(statų krantą) ir paskadino jį, 
paversdamas mariomis pievas, 
laukus, miškus ir kaimus. 
Pražūtis grėsė ir Šventajai 
piliai. Pastebėjusi tai Neringa, 
skubiai prisisėmę pilną žiurstą 
smėlio, nubrido per marias ir 
supylė aukštą pylimą aplink 
savo sužadėtinio miestą. Ka
dangi braidyti per klampų ma
rių dumblą buvo nepatogu, tai 
Neringa skersai marių, Švento
sios link, supylė taką. Marių 
gilumoms užpilti ji sunaudojo 
akmenis, kuriuos jos rankos 
ieškotojai lenktynėms buvo 
paskardy sukrovę. Sekliame 
vandenyje pylimas ėjo kur kas 
greičiau. Čia Neringa pylė po 
visą kopos kalną, sušlavusi jį į 
savo žiurstą. Tačiau kartą su 
tokia našta, vos pasiekus marių 
krantą, nutrūko žiursto pasai-

į tas (virvutė), ir smėlio kalnas 
per anksti nupuolė į vandenį. 
Pykdama Neringa prisiuostę 
dar tiek smėlio, kiek reikalinga 
buvo pylimui užbaigti, ir tuo 
būdu sekančiais metais įvyko 
vestuvės su midum ir alum. 

Laimingai išgyvenus Ne
ringai su savo vyru amžių, pra
dėjo pildytis kunigų pranašavi
mas apie t ry l ika baisiųjų 
audros metų. „Lygiai kaip 
audra iš pietų ir vakarų užplūs 
nuožmūs (žiaurūs) kariautojai 
Prūsų žemę ir pavergs ją", — 
kalbėjo tada kunigai. 

Atplūdo šarvuoti kryžiuočiai. 
Kruvinų kovų metu jie paėmė 
vieną po kito šventuosius gojus 
(miškelius). Pagaliau krito ir 
Skalavijos gojus, kuriame visa 
jos giminė žuvo kovose, ir jų 
pilis buvo sugriauta. Pagaliau 
griuvėsių likučiai nugrimzdo 
užliejusiose mariose. 

Dar ir šiandien kai kurie žve
jai tebepasakoja apie sienų liku
čius, kurie pas Ventpilę (Šventę, 
Šventosios miesto vietą), esant 
gražiam orui, yra matomi marių 
dugne. Taip pat pasakoja apie 
didelę akmenų sieną, milžinės 
Neringos supiltą skersai Kuršių 
marių. (Pabaiga) 

Juozas Pronskus 

Kristina ir Aušra lankėme 
plaukimo grupę. Buvo si.iagu 
plaukti. Aš labai, labai gerai 
praleidau laiką Dainavoje. 
Kitais metais aš vėl važiuosiu į 
Dainavą. 

Inga Žymantaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė. („Baltijos aidai") 

VYŽUONOS 

Jei pasivaikščiosite po Lietu
vos žemėlapį, tai Utenos apskri
tyje rasite Vyžuonų miestelį. 
Pro miestelį teka upė ir netoli 
ežeras. Padavimai Vyžuonų 
vardą sieja su lietuvių seniau 
garbintu dievaičiu Vižu, apie 
kurį yra išlikę pasakojimų. Ant 
Kartuvių kalno, vėliau Vy
žuonų bažnyčios rūsyje, iš 
seniausių laikų gulėjo didelė 
akmeninė žalčio Vižo galva, 
tačiau nebuvo žinoma, kas ir ka
da ją padarė, kuriems reikalams 
naudojo. Vyžuonos vardą 
pirmiausia, matomai, gavo upė, 
pratekanti pro miestelį, vėliau 
ir miestelis tuo vardu 
pavadintas. 

Miestelyje 1927-30 m. pasta
tytas Vyt. Didž. pagerbti pa
minklas. Jį sumanė ir pasiryžo 
pastatyti trys jaunuoliai. Visa 
statyba užtruko 4 metus. Visą 
statybinę medžiagą vaikai pirko 
iš savo vaikiškų santaupų, 
gautų už patarnauvimą Mi
šioms ir piemenukų gaunamas 
smulkutes pajamas. Pradžioje 
vyresnieji niekuo neprisidėjo, 
galvodami, kad čia vaikiškos 
svajonės. Šis paminklas yra vie
nintelis savo išvaizda bei sta
tymo būdu ir tapo plačiai 
žinoma įžymybė visame krašte. 




