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Lietuva viešai nekels 
stojimo į NATO 

klausimo 
Viln ius , spalio 12 d. (Elta) — 

, .Lietuvos strateginis t ikslas yra 
dalyvauti Europos politinėje, 
ekonominėje ir saugumo erdvė
je , ir šio tikslo mes sieksime", 
spalio 11d. surengtoje spaudos 
konferencijoje pasakė prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
grįžęs iš Europos Tarybos narių 
atstovų aukščiausio lygio susi
t ikimo Vienoje. 

Lietuva kaip valstybė tokio 
lygio susitikime dalyvavo pirmą 
kartą. Tarp kitų dalykų spaudos 
konferencijoje prezidento buvo 
paklausta , ar Vienoje nebuvo 
aptar iami karinės integracijos 
klausimai. A. Brazauskas atsa
kė , kad privačiuose susitiki
muose ši tema buvo ne kartą 
p a l i e s t a . Gr iež tas , a tv i ras 
klausimo dėl Lietuvos stojimo į 
NATO kėlimas prieš Europos 
bendruomenę, Europos valsty
bes ir NATO vadovybę, prezi
dento nuomone, būtų nediplo-
matiškas. Be to, šiuos dalykus 
Lietuva privalo derinti su Lat
vija ir Estija, kuriose dar yra 
Rusijos kariuomenė. Dėl Lietu
vos stojimo į NATO galimybės 
gana skeptiška yra ir užsienio 
valstybių vadovų nuomonė, pa
sakė prezidentas. 

Komentuodamas grupės Lie
t u v o s poli t inių pa r t i jų pa
reiškimą, kuriame teigiama, 
esą p rez iden tu i p r i t a r i a n t 
LDDP vyriausybė priima spren
dimus, tarp jų ir dėl Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos, 
atitinkančius Rusijos interesus, 
prezidentas pabrėžė, kad tai 
aiškus visuomenės klaidinimas. 
„Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės mes neparduodame ir 
neparduosime už jokius pinigus. 
Įmonė yra Lietuvos ir ji tik 
a t l i e k a p a s l a u g a s Rusijos 
koncernui: perdirba 6 milijonus 
tonų naftos per metus . Tai 
naudinga Lietuvai sutart is . 
Pagal susitarimą 20% produk
cijos lieka Lietuvoje, mes garan
tuojame darbą ir atlyginimą 
maždaug 20,000 žmonių. Kon
trakto dėka šiemet pakankamai 
tur ime suskystintų dujų, jos 
lieka Lietuvoje ir mes galime jas 
net eksportuoti", pabrėžė pre
zidentas. 

Reik ia ins t i tuc i jos , kuri 
r ū p i n t ų s i Ka ra l i auč ium 

„Lietuva privalo turė t i savo 
nacionalinę politiką dėl Kara
liaučiaus srities ir joje esančios 
kariuomenės", pasakė spaudos 
konferencijoje Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis. J o 
nuomone, galėtų būt i sukurta 
vyriausybinė institucija, kuri 
t i r tų ten vykstančius politinius 
ir ekonominius procesus bei nu
matytų jų pasekmes. „Karaliau
čiaus srityje subūrus didelį 
kariuomenės kontingentą, Lie
tuva atsidūrė jos glėbyje. Egzis
tuoja ir Rusijos ekonominis glė
bys, nors kai kas, ypač mūsų 
pramonininkai, tai ir neigia". 

„Karaliaučiaus srit ies demili-
tarizacijos klausimas Lietuvoje 
pradėtas kelti jau pirmaisiais 
Nepriklausomybės a tkūr imo 
metais. Tada tuometinės opozi
cijos už tai buvome kritikuo
jami" , pasakė Vytautas Lands
bergis. „Dabar ir Karaliau
čiaus srities administracija y ra 
už spartesnę srities integraciją 
į Baltijos šalių ekonomiką. 0 ta i 
įmanoma tiktai vykstant šio 
krašto dekolonizacijai ir demili-

tarizacijai". Vytautas Lands
bergis sakė netikįs, kad šie pro
cesai įvyks greitai, tačiau apie 
tokią būtinybę reikia kalbėti 
j au dabar. 

P a s k i r t i nauji a m b a s a d o r i a i 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas suteikė Virgilijui Vladislo
vui Bulovui ir Jus tu i Vincui 
Paleckiui nepaprastųjų ir įgalio
tųjų ambasadorių rangą. 

S e m i n a r a s ž u r n a l i s t a m s 
k a i p rašy t i ap i e po l i t iką 

Seminarą žurnalistams, ra
šantiems apie Seimo ir Vyriau
sybės institucijų darbą, ir vals
tybinių įstaigų informacinių 
t a rnybų ats tovams su rengė 
Lietuvos Seimas, Skandinavijos 
Žurnalistikos Centras ir Lie
tuvos Žurnalistų Sąjunga. Semi
naro da lyv ia i t r i s d i e n a s 
nagrinės spaudos vaidmenį, jos 
patikimumą ir reikšmę, spaudos 
atstovų teises ir etiką, aiškinsis, 
kaip gauti politinę informaciją, 
mokysis komentuoti politinius 
įvykius, nušviesti rinkimų kam
paniją bei politikų spaudos 
konferencijas. Ketvirtadienį ir 
penktadienį vyks seminaras 
„Parlamento ir vyriausybės ad
ministracijos politiniu nauiienu 
nušvietimas". Paskai tas skaito 
lektoriai iš Skandinavijos Žur
nalistikos Centro. 

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas kartu su Latvyos ir Estijos prezidentais Gunčiu 
Ulmaniu ir Lennart Meri susitiko su JAV prezidentu BilI Clinton rugsėjo 27 d. JAV Misijoje 
prie Jungtinių Tautų. Nuotr. D. Širvytės 

Haiti saugumas 
neįsileidžia JT dalinių 

P o r t - a u - P r i n c e , Hai t i spalio kariams net buvo įsakyta bėgti 
11 d. (NYT) — JAV kariuome- šalin, jei ku r nors prasideda 
nės daliniams, Jungt in ių Tautų smurto veiksmai. Tad į Haiti 
pavedimu atplaukus į Hai t i pa- pasiųsti JAV kariai neturėjo 
dėti kraš tui pasiruošti priimti jokio įgaliojimo ginklų jėga lip-
te i sė ta i i š r inktą prezidentą ti iš „Harlan County" laivo. 
kunigą Jean-Bertrand Aristide, Porą minučių po to, kai diplo-
ginkluoti haitiečiai demonstra- matai apleido uostą, policijos 
toriai neleido išlipti iš laivo, „atašės" pradėjo šaudyti į orą, 
J iems vadovavo Hai t i saugumo sukeldami paniką, dėl kurios 
pa jėgos , k u r i o s p r i e š i n a s i greitai ištuštėjo miesto pre-
prezidento Aristide grįžimui, kybinis centras. Kiti važinėjo po 

Sis Hait i saugumo dalinių miestą atvirom policijos maši-
veiksmas buvo tolygus tiesio- nomis, mojuodami pistoletais i r 
giniam iššūkiui Jungt inėms automatais. 
Tautoms, kurios liepos mėnesį Netrukus po to, aiškiai su-
sudarė sutartį su Hai t i kari- krėsti , JAV įgaliotinė Vicki 
niais vadais. Pagal ją Jungtinės Huddleston ir JT pasiuntinys 
Tautos prižadėjo nu imt i kuro Dante Caputo, sugrįžę į JAV 
blokadą prieš Hai t i , jei jos ka- ambasadą, p a s a k ė reporte-
r in ia i vadai leis šio krašto r iams, kad šie veiksmai aiškiai 
prezidentui Aristide sugrįžti ir buvo suorganizuoti Haiti kari-
įsileis 1,300 t a rp tau t in ių pajė- nės vadovybės ir jų tikslas buvo 

L i e tuva d u o d a s ą l y g a s ž y d ų 
t a u t i n e i sav imone i s t i p r ė t i 

Nepriklausomybę atkūrusioje 
Lietuvoje sudarytos sąlygos žy
dų taut inei savimonei s t iprėt i , 
bet išlieka ir būtinybė ryžtin
giau kovoti su antisemitizmo 
r e i šk in i a i s . L i e tuvos žydų 
bendruomenės a t a ska i t i nė j e 
konferencijoje, kuri buvo su
rengta Vilniuje spalio 10 d., 
paminėtos žydų genocido Lietu
voje 50-osios metinės. Konfe
rencijoje pažymėta, kad žuvu
siųjų a tmin imu i L ie tuvo je 
a t idengta daugiau ka ip 10 
paminklų: Vilniuje, Klaipėdoje, 
Alytuje įrengti memoria la i , 
valstybinių ir visuomeninių ins
titucijų rūpesčiu su tvarky ta 
apie 80<# senųjų žydų kapinių, 
masinių žudynių vietų. 

Pranešėjas , bend ruomenės 
pirmininkas Simonas Alpera-
vaičius, kiti diskusijų dalyviai 
pažymėjo, kad dabar, nepri
klausomybe atkūrusioje Lietu
voje sudarytos sąlygos žydų 
t au t ine i savimonei s t ip rė t i . 
Konferencijoje taip pat pabrėžė 
būtinybę ryžtingiau kovoti su 
antisemitizmo reiškiniais, jo 
skleidėjais, siekti sovietmečiu 
nacionalizuoto turto grąžinimo 
bendruomenei ir asmenims. Kai 
kur, ypač Kaune, susiduriama 
su šį procesą stabdančiomis jė
gomis, jie sakė. 

J A V surengė g a m t o s a u g o s 
s e m i n a r ą 

Šį pirmadienį Vilniuje prasi
dėjo JAV Aplinkos Apsaugos 
Agentūros surengtas seminaras 
tema: „Poveikio aplinkai ver
t in imo principai". Lie tuvos 
gamtosaugininkams, energeti
kos, statybos ir urbanist ikos, 
pramonės ir prekybos ministe
r i jų , mies tų s a v i v a l d y b i ų , 
mokslinių insti tutų darbuo
tojams paskaitas skaito JAV 

Jelcinas atvyko į 
Japoniją 

Toki jo , spalio 11 d. (NYT) -
Du k a r t u s a t šaukęs numatytą 
kelionę į Japoniją, Rusijos prez. 
Boris Je lc inas pagaliau atvy
ko į Tokijo pirmadienį. Japoni
jos valdžios pareigūnai kaip 
įmanydami stengėsi mažinti 
japonų viltis, kad bus pasiekta 
kokia su ta r t i s dėl Kurilų salų 
atidavimo Japonijai. Rusija sau 
pasiėmė šiaurines Japonijos sa
las II Pasaulinio karo pabaigoje. 

Numa ty t a , kad prez. Jelcinas 
antradienio popietę susitiks su 
naujuoju Japonijos ministru pir
mininku Morihiro Hosokawa ir 
prašys Japonijos daugiau finan
sinės pagalbos ir investicijų 
Rusijoje. Bandydama gerinti 
santykius su Rusija Japonija jau 
yra davusi ja i 5 bilijonus do
lerių, vykdydama vadinamą „iš
svertos lygsvaros" politiką. 

Bet Japonija jau daugelį metų 
laikosi pozicijos, kad nepradės 
plataus masto pagalbos Rusijai, 
kol nebus pažangos Kurilų salų 
grąžinimo procese. Nesitikima, 
kad Japonija žymiai padidins 
pagalbą Rusijai šio vizito metu. 
O minis t ras pirmininkas Hoso-
k a w a v i z i tu i a r tė jan t i rgi 
nesakė nieko, kas leistų manyti, 
jog jis ke i s savo pirmtakų 
politiką šiuo klausimu. 

Mažai t ikėt is Kurilų salų 
grąžinimo atžvilgiu leidžia ir 
tai , kad išvykdamas iš Maskvos 
Je l c inas išreiškė viltį, kad 
Kuri lų salų klausimas neiškils 
vizito metu . Mažai vilčių ir dėl 
to, kad Rusijos konservatoriai 
neleis Jelcinui grąžinti Kurilų, 
o Japonijos konservatoriai ne
leis Hosokavvai sušvelninti Ja
ponijos pozicijos. 

jokios pažangos dėl kariuome
nės išvedimo datos nustatymo. 
Nebuvo jokio pasikeitimo ir 
Rusijos pozicijoje, reikalaujant 
sau pasilikti tris karines bazes 
su aukštos technik.s įrengi
mais, nesutarimuose del Rusijos 
nuosavybių teisių Latvijoje ar 
dėl ypatingų lengvatų į pensiją 
išėjusiems Rusijos karininkams. 

Rusijos delagacijos vadovas 
Sergėj Zotov pažymėjo, jog jei 
šįmet nebus prieita jokio susita
r imo, Rusijos k a r i u menės iš
vedimas iš Latvijos r galės pa
sibaigti anksčiau, ;»egu 19S5 
metais. Zotov sakė. kad derybos 
būtų buvusios sėkmingesnės, jei 
Latvija nebūtų bandžiusi spaus
ti Rusiją per JAV. 

T R U M P A I 

Kanadiečiai siūlo 
kredito unijas 

Jokios pažangos 
Latvijos-Rusijos 

derybose 
J ū r m a l a , Latvija, spalio 5 d. 

(RFE/RL) — Jūrmaloje rugsėjo 
28-29 dienomis vyko Latvijos-
Rusijos pas i tar imai dėl Rusijos 
kar iuomenės išvedimo iš Latvi-
jos. Nors buvo sąlyginiai ini
cialais pasirašytos trys sutartys 
— dėl gyventojų važinėjimo per 
s ienas ir nu imant keliavimo 
apribojimus abiejų šalių gy
ventojams — nebuvo padaryta 

specialistų grupė — Jon Grand, 
Bi l l F r a n z , K e n t F u l l e r , 
Ka thryn Gunn. Seminaro metu 
amerikiečiai supažindins klau
sytojus su savo šalyje sukaupta 
pa t i r t imi gamtosaugos srityje. 

V i l n i u s , spalio 7 d. 
Kanados Quebec provincijos 
tarptaut inės „Des Jardins" kre
dito unijos atstovai pasiūlė Lie
tuvoje steigti kredito koopera
tyvus . Unijos projektų Vidurio 
ir Rytų Europai direktorius bei 
Montrealio lietuviu kredito uni
jos „Litas' ' vedėjas Bruno Bulo
ta mano, kad kredito kooperaty
vai turėtų prigyti Lietuvoje, nes 
žmonėms trūksta finansinių pa
slaugų, o bankai už paskolas 
ima dideles palūkanas. 

Quebec kredito unija, Kana
dos vyriausybė i: Atvirosios 
Lietuvos Fondas yra pasirengę 
p a r e m t i no r inč ius s t e i g t i 
kredito kooperatyvus Lietuvoje. 
Montrealio lietuviu kredito uni
jos „Litas" vedėjas B. Bulota 
priimtų į savo b;mką mokyti 
tarnautojus iš Le tuvos . Ma
noma, kad per t rems-ketverius 
metus šalyje turė tų ats i rast i 
30-40 tokių kooperatyvų, jun
giančių apie 20.000 indėlininkų. 
Šiai idėjai pritaria ir Lietuvos 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius ir Lietuvos Bankas . 

— T o k i j o mies tą s u k r ė t ė 
s t iprus žemės drebė j imas 5 
minutės po vidurnakčio iš pir
m a d i e n i o į a n t r a d i e n į . 
Drebėjimo centras buvo Pacifiko 
jūros dugne apie 270 myl ių į 
pietus nuo Tokijo ir n e p a d a r ė 
jokios didelės žalos. 

— L i e t u v a vėl k re ips i s į 
Rusiją, k a d ji išduotų ke l i a s de
šimtis 1991 m. sausio įvykių da
lyvių, k a l t i n a m ų m ė g i n i m u 
įvykdyti valstybinį pe rve r smą 
Lietuvoje. Iki šiol Rusijos pusė 
savo a ts isakymą išduoti sausio 
tragedijos ka l t in inkus gr indė 
nepasirašyta Lietuvos ir Rusijos 
teisinės pagalbos sutart imi. Šios 
su tar t ies nepatvir t ino Rusijos 
par lamentas . 

— V a l s t y b i n i a m s Lietuvos 
cukraus fabrikams re ika lau
j a n t , L i e t u v o s v y r i a u s y b ė 
nu ta rė apmokest int i įvežamą 
cukrų 70%. Neįvedus šio muito, 
cukraus fabrikai b a n k r u t u o t ų 
per tris savaites. Šių valstybinių 
fabrikų gaminamas cuk rus žy
miai brangesnis, nei a tvežamas 
iš užsienio. 

— Lietuvoje daugiausia bend
rų įmonių sukur ta su Rusija, 
Lenkija, Vokietija, U k r a i n a . Iš 
viso,bendro kapitalo įmonių yra 
daugiau, kaip 2.000. Didžiausia 
i n v e s t u o t o k a p i t a l o d a l i s 
priklauso Didžiajai Britanijai — 
beveik 39^ viso užsienio kapi
talo. 

— Lazdijų rajono Akmenių 
kaime sulaikytame automobily
je du Prancūzijos ir Belgijos 
piliečiai slapta bandė nuvežt i į 
Lenkiją devynis Libano pilie
čius. 

— B u v u s i apmui tuojama 50 
dol. įvežamų prekių suma buvo 
padidinta iki 250 dolerių. Tai 
yra , be muito bus ga l ima įvežti 
arba atsiųsti į Lietuvą daiktų už 
sumą iki 250 dol. ver tės . 

gų, kurių uždavinys — iš kariuo
menės išskirti policiją ir per
mokyti juos pagal vakarietiškus 
policijos s tandar tus . 

Jungt in ių Tau tų Saugumo 
Taryba ir JAV valstybės sek
retorius War ren Christopher 

sustabdyti ta rp taut in ių susita
r imų vykdymą. 

Aris t ide p r i e š in inka i 
re ika lauja va ldž ios 

a t s i s t a t y d i n i m o 
Neramumus vykdžiusieji poli-

įspėjo Hait i vadovybę, jog blo- cijos pagelbininkai „atašės 
kada gali būt i vėl uždėta. * . . • • * 

Po l ic i j a p a d ė j o 
d e m o n s t r a t o r i a m s 

Ha i t i policija prileido de-
monstra tor ius prie uosto, kur 
t u r ė j o i š l i p t i J A V kar i a i , 
padarydama j iems kelią į d a 
r a n t gatvę eismui Demonstra-
toriai spardė ir daužė uoste 
esančius diplomatų automobi
lius, apspardė reporterius, lau
kiančius prie uosto vartų, ir 
šaukė: „Pavers ime šitą į antrą 
Somaliją!" Dėl susidariusio pa
vojaus JAV reikalų patikėtinė 
Vicki Huddleston ir kiti diplo
mata i buvo priversti skubiai iš
važiuoti. 

Tuomet, sustiprindami iššūkį 
Jung t inėms Tautoms, policijos 
padėjėjai, vadinami „atašės", 
ka r tu su ginkluotais civiliais 
pastatė bar ikadas įvairiose sos
t inės gatvėse, kratydami auto
mobilius, vežančius užsieniečius 
ir neleisdami j iems privažiuoti 
prie uosto. 

T a r p t a u t i n i a i da l in ia i nėra 
t a i k o s pa l a iky to j a i 

t a ip pat perėmė valstybinį radi
jo centrą, kuris t ik praėjusią 
savaitę buvo atiduotas preziden
to Aristide pereinamajai val
džiai, lydimai diplomatinės ap
saugos. Dabar radijo stotis pra
dėjo transliuoti karinių maršų 
muzika su atsišaukimų intar
pais, reikalaujančiais išvaryti iš 
krašto JT patikėtinį Dante Ca
puto ir pereinamosios valdžios 
atsistatydinimo 72 valandų laiko
tarpyje. Atsišaukimuose ta ip 
pat buvo reikalaujama patrauk
ti į teismą prezidento kun. Aris
tide paskirtą ministrą pirminin
ką Robert Malval už tariamą 
krašto išdavimą, nes jis pasi
kvietė į šalį tarptautines pa
jėgas, k a s , anot atsišaukimo 
skelbėjo, pažeidžia Konstituciją. 

JT įgaliotinis Caputo pareiš
kė, jog jo darbas šalyje bus tę
siamas. 

Neaiški Hait i ateitis 

Lankydamasis Jungt nėse Tautose Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas 
rugsėjo 29 d. susif.ko su Lenkijos užsienio reikalų ministru Krisztof 
Skubiszewski. Mini s'ras perdavė prezidento Lech Walesa kvietimą preziden
tui Brazauskui lankvtis Lenkijoje. Nuotr. D. Sirvytea 

Į Hai t i siunčiamos tarptau
t inės pajėgos neturi pavedimo 
nuginkluot i nusikaltėlių ar da
ry t i in tervenci jas , vykstant 
smur to veiksmams. Tuo jie ski
riasi nuo J T taikos palaikymo 
dalinių, pasiųstų į Somaliją. Tik 
r ink t in i ams JT pajėgų nariams 
bus leidžiama nešioti ginklą, ir 
ta i t ik pistoletą. Norėdamas 
pabrėžti ne karinį pobūdį JT tei
kiamos pagalbos Haiti saloje, 
vienas vakar ie t i s diplomatas 
pasakė , kad siunčiamiems JT 

ALTo atstovai 
susitiko su 
Brazausku 

C h i c a g a , spa l io 7 d — 
A m e r i k o s L ie tuv ių Taryba 
praneša , kad savo vizito metu 
New Yorke Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas atskirai priėmė 
ALTo ats tovus čikagietį žurna
listą Vytau tą Kasniūną ir New 
Yorko ALTo veikėjus Algirdą 
Sperauską ir Petrą Ąžuolą. 

Kalifornijoje 9u prez. Bra
zausku susi t iko Los Angeles 
ALTo pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika. J i s ta ip pat susitiko ir 
su JAV ambasadorium Lietuvai 
Darry l Johnson 

Vienas radijo komentatorius 
įspėjo užsieniečius: „Jei jūs 
norite būt i mūsų draugais, va
žiuokite namo". J i s buvo suor
ganizavęs demonstraciją uoste 
ir per radiją pareiškė, jog pre
zidento Aristide priešininkai 
yra pasiryžę budėti uoste visas 
24 valandas, kad užsieniečių 
daliniai negalėtų išlipti. 

Aukštas Haiti valdžios parei
gūnas pasakė: „Jei prezidentas 
Aristide negrįš iki spalio 30 d., 
nežinau, kaip žmonės reaguos. 
Gal bus banga pabėgėlių į (kai
myninę) Santo Domingo, gal 
JAV-oms prireiks Šeštojo lai
vyno, o gal. kaip buvo su prezi
dentu Mobutu. kareiviai pavirs 
plėšimo daliniais" . 

Haitiečiai tuo tarpu su nuo
staba stebėję televizijoje, kaip 
JAV Kongrese svarstoma, ar 
siųsti JAV kariuomenę, taip 
pasakė: „Čia tu r i te reikalą ne 
su tipiškais kareiviais ir ne su 
politikais. Tur i te reikalą su 
žmogžudžiais. Tol. kol jie jaus. 
jog j iems nereikės sumokėti 
aukštos kainos už savo veiks
mus, jie nieko neatiduos". 

KALENDORIUS 

Min-Spal io 13 d.: Edvardas, 
tas, Vilūne, Norutis. 

Spa l io 14 d.: Šv. Kalikstas; 
Vincentas, Fortūnatą, Lakštuo-
nė. 

) 
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kelias 
R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

PRITYRĘ SKAUTAI LSS 
75 M. JUBILIEJINĖJE 

STOVYKLOJE 
„ N U O T Y K I Ų " PASTOVYKLĖS DIENORAŠTIS 

Šeš tad ien i s , l i epos 31 d. 
Jubiliejinėn stovyklon, Rakė. 

s u p l a u k ė p r i t y r ę s k a u t a i iš 
įvairių vietovių — iš Bostono, 
New Jersey , Clevelando, Cika-
gos/Lemonto, Los Angeles. To
ronto, Rochester , Ot tawa, net 
v ienas ir iš Floridos. Pr ie jų pri
sidėjo ir vienas svečias — jau
nuol is iš Lietuvos. 

Pastovyklės v i r š in inkas vs. 
G i n t a r a s Plačas , subūręs visus 
a tvykus ius , p a a i š k i n o mūsų 
t iks lus , pare igas ir p lanus šioje 
Jubiliejinėje stovykloje. Pasto
vyklės pavad in imas „Nuoty
k ių" va rdu žadėjo daug įdomių, 
p r a smingų ir l i nksmų valandė
lių stovykloje. 

Pradėjome n u o svarbiausio 
darbo — skilčių sudarymo ir 
sk i l t in inkų i š r ink imo. Skilti-
n inka i šioje stovykloje buvo 
labai svarbūs a smenys , nes per 
j u o s b u v o v y k d o m a v i s a 
veikla. Sk i l t in inka i kasdien 
keitėsi , per imdami pastovyklės 
k o m e n d a n t o p a r e i g a s , o jų 
pareigas perėmė paskil t ininkai . 
Skilties sistema buvo labai svar
bi dėl to , kad ja vadovaudamiesi 
skauta i daugiausiai išmoksta, o 
t a ip p a t ir dėl to , kad nebuvo 
daug „vyresn ių" vadovų. Sal ia 
brolio Gintaro (viršininko) buvo 
t ik du pavaduotjai — vs . Remi
gijus Belz inskas pirmą savai tę 
i r s. Donatas R a m a n a u s k a s 
ant rą savai tę . 

Vadovų t iks las — sute ikt i 
progą k iekv ienam pr i ty rus iam 
s k a u t u i įsigyti stovyklautojo 
k i rvuko ženklą, o t am ženklui 
įsigyti - reikia tu rė t i ben t sep
tyn ia s specialybes iš stovyk
lavimo ir gamtosakos. Norint 
baigt i visus r e ika l ingus užda
v i n i u s , s k i l t i n i n k a i t u r ė jo 
rūpes t ingai paski rs ty t i darbus 
vis iems skilt ies skau tams . 

Pirmąjį stovykloje vakarą 
buvo vakaronė su prityrusiomis 
skautėmis . Vyko įvairūs susipa
žinimo žaidimai ir grupiniai 
galvosūkiai . Visi buvo paten
kint i , kad vos pradėję stovyk
lauji broliai ir sesės turėjo progą 
susipažint i ir pabendrau t i . 

S e k m a d i e n i s , rugpj . 1 d. 

Šiandien buvo oficialus Jubi
liejinės stovyklos a t idarymas. 
Po šv. Mišių vyko paradas ir 
vėl iavų pakėl imas . Stovyklos 
v i r š in inkas vs. Sigitas Miknai-
t is pasveikino aikštėje išsiri
k i avus ius 506 brolius ir seses. 

Po apeigų grįžome prie įsikū
r imo darbų, o j ų ne t rūko. Kiek

viena skiltis turėjo įsirengti 
įvairius įrengimus ir lauko vir
t u v e s , k u r i a s naudodamos 
skiltys kasdien ruošėsi pus
ryčius ir vakarienę. Brolis Remi
gijus atsivežė iš Clevelando visus 
virimui reikalingus reikmenis , 
o taip pat ir krosneles skilčių 
naudojimui. J i s ir prižiūrėjo, 
kad maisto gamin imas sklan
džiai vyktų ir kad visi broliai 
būtų gerai pavalgę. 

Pirmadienis , rugpj . 2 d. 

Šį rytą prityrę skau ta i daly
vavo „Tautoramoje", kurioje 
susipažino su įvairiais tauto
dailės darbais. Po pietų prasi
dėjo s t ambesn ių pioner i jos 
projektų vykdymas. „Laukinių 
ka laku tų" ir „Nar l i n a r ų " 
sk i l tys s t a t ė s ignal izaci jos 
bokštą, o „Nuodingi auga la i" 
ir „Maišyti r i e šu tuka i " ruošė 
virvių tiltą. 

Antradienis, rugpj . 3 d. 
Šiandien tęsėme pionerijos 

projektų vykdymą. Po pietų 
dalyvavome „Skautoramoje", 
k u r buvo paruoš tos stotys, 
rodančios įvairius skaut iškus 
uždavinius ir pavyzdžius. 

Vakare įvyko pirmi stovyklo
je šokiai — oi, kaip smagu! 

Trečiadienis, rugpj . 4 d. 
Tęsėme pionerijos projektus — 

jau artėjame prie pabaigos. 
Šiandien buvo Susimąstymo 
diena prityrusiems skautams ir 
skautėms. Vakare kar tu su 
sesėmis susirinkome prie ben
dro susimąstymo laužo. 

Ketvirtadienis, rugpj . 5 d. 

Iškyla! Dieną praleidome prie 
Nor thouse Dunnes švyturio 
Michigano ežero pakrantėje. 
Iškylos metu skauta i atliko 
uždavinius, reikal ingus pėd
sekio ir gamtosakos rinkėjo spe
cialybėms įgyti. 

Penktadienis , rugpj . 6 d. 
Šiandien turėjo vykti Sporto 

šventė, bet beveik visą dieną li
jo. Nors lietus pliaupė, skau
t a m s vyčiams ta lk inant , buvo 
iškeltas signalizacijos bokštas, 
iš temptas ir virvinis t i l tas. 

Šeštadienis , rugpj . 7 d. 
Prasidėjo „Didysis savait

g a l i s " . Ruošdamies i svečių 
antplūdžiui, visą rytą tvarkėme 
rajoną. Oras irgi pasitaisė. Po 
pietų buvo laiko pabendrauti su 
atvykusiais tėveliais, svečiais ir 
draugais . 

Po vakarienės vyko didysis 
paradas . Įdomiausia parade ri-

„Aušros Var tų" tunto vėliava Jubiliejinės stov> klos parade. Vė l i av in inke 
v.sl. K. Antanaitytė. Nuotr. A. N a m i k i e n ė s 

„AUŠROS VARTŲ" TUNTE 
Ir vėl prasideda darbo metai 

„Aušros Vartų" tunte. Atostogų 
šiais metais lyg ir neturėta. 
Nors skaučių sueigos nevyko 
vasaros metu. bet tuntininkė 
ps.fil. Renata Borucki su stovyk
los administratorium vs.fil. Liu
du Ramanausku ir padėjėjais 
nuo pat pavasario ruošė stovyk
lavietę LSS 75-to jubiliejaus 
stovyklai. Stovykla jau praeity. 
0 vadovių darbas, atrodo, net ne-

kiuotė buvo stovyklos Ūkio 
skyriaus, kuris aplink parado 
aikštę keliavo golfo vežimė
liuose ir savo nedideliu sunk
vežimiu. Dalyvavo arti 1000 
skautų , skaučių ir svečių. 
Sutemus visi susirinko prie di
džiojo laužo, kuris labai smagiai 
praėjo. 

Sekmadienis, rugpj. 8 d. 
Po pusryčių buvo iškilmingos 

šv. Mišios. Paskui buvo daroma 
bendra visų stovyklautojų nuo
trauka. Po pietų vs. Romas Ot 
to turėjo pašnekesį su prityru
siais skautais apie Miško skauto 
specialybės reikalavimus. Po 
vakarienės jis grįžo patikrinti , 
ar visi atitinkamai susidėjo 
reikmenis rytdienos žygiui. 
Vakare buvo „didieji šokiai". 
Šokiams grojo .,Žaibo" orkest
ras iš Čikagos. Šokome net iki 
1 vai. ryto. 

Pirmadienis, rugpj. 9 d. 
Po pursryčių p r i t y rus ių 

skautų skiltys išėjo iškylon. 
Skautai nešėsi viską, kas buvo 
reikalinga 24 valandų žygiui, 
įskaitant maistą, patalyne ir 
pastoges. Skiltys įsikūrė savo 
atskiras stovyklavietes toli
miausiame Rako miško kampe
lyje, įsivaizduojant, kad esama 
toli nuo kitų žmonių. Laisva
laikį broliai panaudojo užbai 
gimui rinkinių, reikalingų gam
tosakos rinkėjo specialybei. 
Vakare juos aplankė kunigas -
skaut ininkas Antanas Saulai-
tis. Sutemus jis parodė ir pa 
aiškino broliams apie įvairius 
žvaigždynus. 

Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. rikiuojasi prityrusių skautų „Nuotykių" pastovyklės broliai. 
Nuotr. D. Ramanausko 

sustojęs, prasideda vėl iš naujo. 
Ramų ir tvarkingą pirmąjį šio 

laikotarpio tunto vadijos posėdį 
veda tuntininkė Renata. Lapai 
išdalinti, viskas parašyta, paaiš
kinta. Taip, kaip ji pratusi sa
vo profesijoje, ir pareigingai , 
kaip sako skautės įstatai. 

Prieš dvejus metus perėmusi 
tuntininkės pareigas, ji tuoj 
pasiūlė mintį „Aušros Var tų" 
tunto. Vidurio rajono bei Seseri
jos vadovybėms, kad lietuviškos 
skautybės veiklai ir jaunimo ge
rovei yra svarbiau dirbti bend
rai, negu keliuose smarkiai 
sumažėjusiuose v i ene tuose . 
Tunto vadija ir vyresnieji būre
liai nuoširdžiai jos sumanymą 
remia. Bet kol sumanymai, pa
siūlymai, pasitarimai „taps kū
nu"' — reikia ddrbti, tęsti tol iau 
tą Dievui, Tėvynei ir Artimui 
pasižadėjimą.-

Taigi, kol brolio Liudo koman
da tvarkė ir puošė rajoną,tunto 
sesės ruošėsi stovyklai. Štai jos 
— „Aušros Vartų" tunto vado
vės^ dirbusios Jubiliejinėje sto
vykloje: ps.fil. Renata Borucki, 
s.fil Laima Rupinskienė. v.s. Al
bina Ramanauskienė, v. si. Jen-
nifer Antanaitytė, v. si. fil. Vi-

Antradienis, rugpj. 10 d. 
Skiltys pasigamino pusryčius 

prie savo nakvynviečių miške. 
Paskui išardė savo stovykla
vietes ir sutvarkė taip, kad 
neliktų žymių, kad ten buvo 
s tovyklau ta . Grįžę j s a v o 
pastovyklės rajoną, pradėjome 
ten stovyklavietės likvidavimo 
darbus: išardėme visus įrengi
mus, pionerijos projektus, lauko 
virtuves, nuėmėm dalį palapi
nių. Ruošėmės kelionei namo. 

Dienai baigiantis, paskutinio 
Brolijos gairės nuleidimo me tu 
buvo atžymėti prityrusių skau
tų pastovyklės skiltininkai — 
Rimas Putrius, Dainius Dum-
brys. Vincas Liačas ir Saulius 
Dambauskas. Po gairės nuleidi
mo, prityrusių skautu pašto vyk-
lėje vyko įžodis ir stovyklauto
jo kirvuko ženklų įteikimas. Iš 
27 prityrusių skautų, 24 baigė 
ženklo reikalavimus, jie yra pir
mieji skauta i LSS Brolijoje 
isigije tą ženklą. Valio, broliai! 

Vakare susirinkome prie pa
skutinio šios Jubiliejinės sto
vyklos laužo. Labai įspūdingas 
buvo laužo uždarymas — visi 
laikėme po mažą degančią 
žvakutę, simbolizuojant, kad 
mes. pavieniai skautai, esame 
vienos didelės šeimos nariai. 

Trečiadienis, rugpj. 1 1 d . 
Stovyklos uždarymas įvyko po 

pusryčių, miglai stovyklavietę 
gaubiant. Paskutinis apsitvar-
kymas. Po to visi pradėjome il
gas keliones namų link. 

Iki pasimatymo Tautinėje sto
vykloje! 

s. Donatas Ramanauskas 

da Brazaitytė, psl. Julija Valai
tytė, v.sl. Lidija Polikaitienė, 
psl. Zita Baltramonaitė, s. Au
relija Vaičiulienė, s. I rena Va
laitienė, psl. Ona Antanaitienė 
ir brolis vs. fil. Liudas Rama
nauskas. 

Tunto vadijos posėdyje stovyk
lautojų atsiliepimai apie Jubi
liejinę labai gražūs. O kai sesė 
tunt ininkė įnešė didžiulę, gra
žią juostą, „Gintaro" vadovių 
mokyklos vedėjos v.s. Gilandos 
Matonienės nuaustą Skaučių 
Seserijos Jubiliejinei stovyklai, 
buvome labai maloniai nuste
bintos. Ta milžiniškoji juosta 
kabojo aukštai tarp medžių ir 
puošė Seserijos rajoną, o stovyk
los uždarymo metu buvo pado
vanota mūsų tunt ininkei . Ačiū 
Vyriausiai skautininkei Birutei 
Banaitienei, sesei Gilandai ir 
stovyklos vadijai. 

Skautiško ačiū ir lauktuvių 
su laukė „Aušros Var tų" tunto 
sesės iš v.sl. Žibutės Gadeikytės, 
„Loretos Asanavičiūtės" drau
govės draugininkės Klaipėdoje. 
Ji dėkoja už įvairių re ikmenų 
siuntinį draugovei, už sesės 
Ramanauskienės atvežtas lauk
tuves į Jubiliejinę stovyklą 
Palangoje. Mums sesė Žibutė 
a t s i u n t ė Klaipėdos gairelę , 
lankstinuką apie Lietuvą ir 
savo draugovės sesių ir brolių 
pieštus plakatus, kuriuos mes 
iškabinsime tunto sueigoje, kad 
visos galėtų pasidžiaugti. Sma
gu, kad išeivijoje gimusios jau
nosios „Aušros Var tų" tunto 
vadovės taip gerai suprato. Vyr. 
skautininkės B. Banai t ienės 
pasiūlymą ir paskyrimą mums 
draugauti su Klaipėdos skautė
mis, lygiai taip smagu, kad klai
pėdietės t inkamai skaut iškai 
atsiliepė. 

Dabar šeštadieniais vėl vyks
ta sueigos Lemonte. „Saulučių" 
draugovei vadovauja s.fil. Lai
ma Rupinskienė. „Gabi jos" 
draugovės vyr. skautės vado
vaujamos ps. J. Valaitytės suti
ko paruošti tunto sueigą. 

Pirmasis tuhtė vyr. skaučių 
„Mirgos" būrelis, kur is savo 
skautiškoje kuprinėje turi art i 
400 metų! skautavimo, šiuo 
metu padeda Vaišvydavos mies
telio, prie Kauno, naujai skau-
tų,-čių draugovei. Kai ten per
nai buvo pareikštas noras steig
ti skautus, „Mirgos" tuoj pa
siuntė Jolantai Martišauskienei 
skautiškas knygas, vėliau įvai
rių užsiėmimams priemonių, o 
dabar ruošiasi draugovę aprū
pint i medžiaga uniformoms. 
Būrelio vadovė yra v.s. Albina 
Ramanauskienė. 

,,Kun. Gražinos" vyr. skaučių 
būrelis, siuntiniais rėmęs kelias 
šeimas Lietuvoje, šiuo metu pri
siėmė ant savo pečių ypatingą 
naštą. Būrelio narė s. Aldona 
Kaminskienė gavo prašymą pa
r ū p i n t i 100 akin ių beveik 
akliems Lietuvos vaikučiams. J i 
prašymą priėmė, kas savaitę 
aukoja dvi savo dienas tam dar
bui , o būrelio sesės įvairiais 
būdais stengiasi padėti rinkti 
aukas . Reikia surinkti 10,000 
dol., o tai yra labai sunkus 
uždavinys, nes tie, kurie auko
ja, aukoja jau ne vienam projek
tu i , remia ne vieną šeimą. 
Šiems darbo metams būrelio va
dove išrinkta s. Regina Smolins-
kienė. Aukos prašomos siųsti ps. 
Rū ta i Spurgienei. Taip pat 
„Kng. Gražinos" būrelio sesės s. 
D. Gierštikienė, I. Garunkštienė 
ir R. Smolinskienė yra „Vaikų 
vi l t ies" savanorės, lengvinan
čios tą sunkią ligonių vaikučių 
ir jų motinų dalią. 

A. Namikienė 

„SIETUVOS" SUEIGA 
„Sietuvos" skautininkių ir 

vyr. skaučių draugovės sueiga 
penktadienį, spalio 15 d., 7 vai. 
vak . vyks sesės Baniutės Kro-
n ienės namuose, Clarendon 
Hills . 

Spalio 16 d. — „Puota jūros 
dugne" — tradicinis meetinis 
Č i k a g o s j ū r ų s k a u t ų , - č i ų 
r e n g i n y s L ie tuv ių c e n t r e , 
Lemonte. 
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Spalio 24 d. — Jungt in io 
Skautų komiteto ruošiamas fil. 
vs. kun. J. Vaišnio pagerbimas 
Jaunimo centro did. salėje. 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
• 8 2 7 W. Stanlay Ava. , Barwyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai . (708) 749-4817 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312)787-7575 
5780 Archar Ava. 

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

I DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnic 

..„. . 3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tol. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė 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 trečd. ir šeštd. 

Sumokama po vizito 

^ " ^ 6321 Avondala, Sta. 102 
^^jh?jrr»i>*- Chicago. IL 60631 
^ - ^ r j e i . 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 

. Adrian Bianco. M.D. 
Bozena Wltek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 

C h i c a g o . I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir seštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave . , Elgln, III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . , Hickory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (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 Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ill Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St.. Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te! 708-834-1120 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . S . C . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

69 . antr 126. penkt 10 12 1 6 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervll le Campus 
1020 E. Ogdan Ave., Sulte 310. 

Napervll le IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 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 

I 



.-
• 

Tieskime į Lietuvą , 

POPIERINĮ TILTĄ 
Nors daugumas gyvename 

šiame krašte jau senokai, o kai 
kurie ir visą gyvenimą, ne prie 
visų vietinių papročių lengva 
priprasti. Žinoma, dalis to, ką 
ilgainiui pradedame vadinti tra
dicijomis, yra kuriama dirbtiniu 
būdu — grynai komerciniais 
t iks la is . Ir t a i nereikėtų 
peikti, ypač šiais ekonominių 
svyravimų laikais, jeigu reika
las nenusvirtų į visiškus kraš
tutinumus. Pavyzdžiui, pra
ėjusią savaitę (kai kur dar anks
čiau) parduotuvėse jau pasirodė 
kalėdiniai skyriai su visais bliz
gučiais, ,,kanka]iukais ir skam
baliukais". Kol kas čia, vidurio 
vakarų Amerikos vietovėse, net 
padori šalna gėlių nepakando ir 
vos spėjome mokyklose pradėti 
mokslo metus, todėl ir ta „šven
tinė nuotaika" greičiau erzina, 
negu sukelia norą pirkti. Kalė
das norėtume pasitaupyti 
žiemai arba bent lapkričio 
pabaigai. 

Kai kas tuoj pareikštų prie
kaištą, kad ir „Drauge" jau 
galima rasti užuominų apie 
Kalėdų dovanas. Sutinkame, 
bet, antra vertus, jeigu tos do
vanos skiriamos giminėms ar 
pažįstamiems Lietuvoje, 
suprantamas ir skubėjimas. 
Puikiai žinome, kiek ilgai už
trunka siuntinėliui pasiekti ga
vėją tėvynėje. Vėliau išsiųstų 
iki švenčių tikrai negautų. 

Kol komercinė Kalėdų laiko
tarpio karštligė mūsų dar 
neužkrėtė, norėtųsi pasidalinti 
pasiūlymu, atbangavusiu į 
redakciją telefono laidais. Juo il
giau tą pasiūlymą mintyse 
svarstome, tuo patrauklesnis ir 
dėmesio vertas atrodo. 

Anksčiau buvome užsiminę, 
kad „Draugo" finansiniai sun
kumai išsisklaidytų lyg debesys 
geram vėjui pakilus, jeigu atsi
rastų bent pora tūkstančių 
naujų skaitytojų. Tiesa, vienas 
kitas atsiranda, bet jų skaičius 
nėra toks gausus, kad išlygintų 
mirusių ar dėl kitų rimtų prie
žasčių (pvz. išvykimo apsi
gyventi tėvynėje) pranykstančių 
iš „Draugo" skaitytojų tarpą. 
Ne kartą jau mums buvo pa
brėžta, kad išeivijoje 2,000 skai
tytojų nebus įmanoma rasti — 
nepadės čia nei redakcijos op
timizmas, nei geri norai. 

Sakykim, kad tai nemaloni 
tiesa, bet išeičių ieškoti juk 
reikia. Taigi ir anas pasiūlymas 
redakcijai atrodo įgyvendin
tinas. 

Jau daug kartų nusiskųsta, 
kad tarp išeivijos ir Lietuvos lyg 
koks tamsus šešėlis nutįsęs: kal-
bamės-nesusikalbame, taria-
mės-nesusitariame, siūlo-
me-nenori pri imti , prašo 
nenorime padėti.. . Kažkur 
kažkas nesusimezga. Maždaug 
kaip toj mūsų patarlėj: „Aš jam 
kalną pyliau, jis man duobę 
kasė"... Protingos galvos jau 
rado ir išvadą — mes vieni kitų 
nebepažįstame, tai ir nesu-

LEGENDOS APIE KAUNO 
SAVANORIUS 

sišnekame. Tik kaip padėtį pa
gerinti, kaip „atsipažinti" su 
daugiau negu 3 mil. lietuvių 
tėvynėje? Kaip jiems parodyti 
tikrąjį išeivijos veidą? Vienos 
kitos bendros konferencijos 
nepakanka, nes tokių renginių 
garsas ir reklama kur kas 
gražiau skamba negu pasiekti 
rezultatai. Reikia nuolatinio 
kontakto-dialogo. o lengviausias i 
būdas — spauda. Juk nemažai j 
lietuvių šiapus Atlanto jau skai- j 
to tėvynėje leidžiamus laikraš
čius. Juose mato politinį, kultu 
rinj ir kasdieninį gyvenimą. O 
kaip su išeivijos spauda? Saky
kim, kiek Lietuvoje pajėgtų 
užsiprenumeruoti „Draugą"? 

Žinome, kad „Draugas" ten 
labai populiarus ir gaudomas iš 
rankų į rankas, tačiau palyginti 
nedaug jo į Lietuvą patenka. 
Kartais mūsų skaitytojai iš
kerpa straipsnius ir siunčia 
saviesiems, bet ir tai tik maža 
dalytė Lietuvos gyventojų. Iš 
vieno kito straipsnio tikslaus 
vaizdo apie išeivijos lietuvius 
nesusidarys. Kartais kaip tik 
įvyksta priešingai — tas vaizdas 
būna iškraipytas lyg suskilu
siame, apmusijusiame veidro
dyje. 

Įsivaizduokime, kaip būtų 
puiku, jei „Draugą" tautiečiai 
galėtų rasti kiekvieno mies-
to-miestelio (net ir kaimo) skai
tyklose, mokyklų bibliotekose, 
parapijų klebonijose. Čia jį galė
tų daugelis pasiskaityti. Juk 
„Drauge" tikrai matyti išeivijos 
veidas: kultūrinis, politinis, 
rūpestis tėvynės problemomis ir 
savosiomis bėdomis. Čia skai
tome apie renginius, sveikatą, 
kalbą, veiklą, naujus leidinius, j 
socialinius bei ekonominius 
reikalus, skaitytojų nuomones; 
turime skyrius vaikams ir 
puslapius jaunimui (o ką be
kalbėti apie šeštadieninį priedą 
ir, be to, „spyglišką" humorą). 
Kur kitur galima rasti tokį 
ryškų išeivijos gyvenimo skers
pjūvį? 

Mūsų tautiečiai, nuvažiavę 
Lietuvon ir aplankę gimtąjį 
kampą, dažnai dairosi pras
mingos dovanos, kuri liudytų, 
kad jie čia buvo bent trumpą 
valandėlę. „Draugo" prenu
merata miesto skaityklai ar 
kitai, publikai lengvai pri
einami, institucijai, būtų ilga
laikė, nesenstanti ir vertinga 
dovana. Šiuo metu „Draugas" 
daugiausia prieinamas ofi
cialiems asmenims, kuriems 
labai svarbu, ką apie juos rašo 
išeivija. Jie skaito „iš reikalo", 
nes bijo kritikos, bet eilinis 
Lietuvos pilietis „Draugą" skai
tytų, ieškodamas informacijos. 
Darnus tarp išeivijos ir Lietuvos 
bendravimas gali per Atlantą 
ateiti ir „popieriniu ti l tu" — 
dienraščio puslapiais. Tą tiltą 
geriausiai statyti iš šiapus 
Atlanto, užprenumeruojant 
Lietuvai „Draugą". 

Danutė Bindokienė 

Prieš porą savaičių mus 
pasiekė žinios apie savanorius, 
kurie pasitraukė į Pakaunės 
miškus. Pradžioje rašė apie 
dešimtį neginkluotų savanorių, 
o netrukus jau buvo minima 20 
gerai ginkluotų vyrų. Greit tas 
skaičius pasiekė 100, o už dienos 
jau buvo 140. Seimo narys A. 
Patackas pagaliau paaiškino: 
„Tiek kiek reikia". 

Pasitraukusiems SKAT'o vy
rams vadovavo j . leitenantas 
Jonas Maskvytis, kuris sausio 
13-tą buvo paskirtas AT pir
mininko V. Landsbergio ap
saugos vadu. Savo pareigas 
Maskvytis atliko gerai ir, kaip 
vienas iš savanorių-organizato-
rių, turi teisę vadintis savano
riu, nors iš SKAT jau anksčiau 
pasitraukė. 

Prieš porą mėnesių Kauno gy
ventojai kreipėsi į tuometinius 
SKATo tarnautojus, kad juos 
apgintų nuo plėšikaujančių, nes 
policija „reketininkus" vis pa
leidžia, o tie vėl grįžta su 
reikalavimais. Vieną dieną J. 
Maskvytis su savo vyrais pasi
slėpė laukti „reketininkų", 
kurie ir atvažiavo. Įsakymo 
sustoti nepaklausė, tad į brangų 
automobilį J. Maskvytis paleido 
seriją iš automato, taikydamas 
į padangas. „Reketininkai" 
pabėga. Atsiradę policijos parei
gūnai apkaltino savanorį „vir
šijant" pareigas. Pareigūnai 
jam paaiškino, kad jis kalėjimo 
nepasieks, su juo susidoros. 

Savanoriai jau nuo sausio 
mėn. nėra patenkinti tuščiais 
pažadais. Jau pavasarį prasidėjo 
kalbos, kad savanoriai nereika
lingi ir juos reikia nuginkluoti. 
Tuo pačiu laiku buvo tvir
tinama vidaus karuomenė-tai 
nusikaltėlių saugojimo vienetai, 
palankūs dabartinei valdžiai ir 
valdančiai partijai. Vidaus ka
riuomenė tai užsilikusi tarybi
nės sistemos dalis, nes Vakarų 
pasaulyje nusikaltėlius saugoja 
policija arba kalėjimų sargai. 
LDDP valdžia gerai apginklavo 
vidaus kariuomenę, duodama 
jiems net privilegijų, kurias iš 
savanorių atėmė. Savanoriai 
net už transportaciją turi užsi
mokėti, nors algos ar kitų lėšų 
negauna. Užmokestį gauna tik 
1,500 etatinių darbuotojų, o 
savanorių yra apie 12,000. 

Sunku žinoti, kiek savanorių 
gyveno miške prieš mėnesį kitą, 
spėjama, kad nedaugiau kaip 
dešimt. Sužinoję, kad greitai 
reikės atiduoti ginklus į sau
gyklą, savanoriai pradėjo trauk
tis į miškus, kartu pasiimdami 

ANTANAS JARŪNAS 

ir ginklus. Pagal „Lietuvos 
ryto" žinias, dingo 133 automa
tai ir pistoletai. Ne vien tik šiais 
ginklais buvo savanoriai gin
kluoti. Vadovaujami j . lt. 
Maskvyčio, jie nuginklavo dvi 
plėšikų gaujas ir vieną „reketi
ninkų" būrelį, kuris brangiomis 
mašinomis suvažiavo į mišką 
pašaudyti. 

Sujudo Lietuvos yriausybė, 
pradėjo švaistytis kaltinimais, 
sudarė komisiją pasitraukimui 
t i r t i , o KAM vadas, dar 
būdamas Turkijoj, įsakė (nr. 
867) grąžinti ginklus iki rugsėjo 
20 d. 12 vai. Į de-ybas įsijungė 
ir seimo komitetas, ir min. A. 
Butkevičius su pavaduotoju pik. 
Jonu Geču, o pamiškėj atsirado 
daug grybautojų, kurie „pakly
dę" artėdavo prie savanorių, 
palapinių. Neatsiliko ir VRM 
slapukai bei policijos darbuoto
jai. Visi skaičiavo, kiek tų 
savanorių yra ir kaip ginkluoti, 
bet be pasisekimo. Derybos 
vyko toliau, nors savanoriai 
įsakymo Nr. 867 laiku neįvyk
dė. Visi derybininkai sutiko, 
kad SKAT'o vyrų reikalavimai 
turi pagrindą. Jie reikalavo, 
kad seimas: 

1. priimtų krašto Apsaugos 
sistemos funkcijas; 

2. sudarytų prokuratūrą ir 
tribunolus; 

3. išplėstų SKAT kontražval-
gybos tinklą; 

4. SKATui pavestų kovą su 
organizuotu nusikalstamumu. 

Miško savanoriai pareiškė 
nepasitikėjimą KAM vadui dr. 
Audriui Butkevičiui ir SKAT'o 
štabo viršininkui pulk. Jonui 
Gečui. Abu jau atsistatydino. 
Prezidentas mm. Butkevičiaus 
atsistatydinimo nepriėmė, o pik. 
Gečo priėmė. Pik. Gečas per 
sausio 13-tą vadovavo savano
riams, vėliau gavo pareigas 
K.A. ministerijoj ministro pava
duotoju. Tai tvirtas lietuvis, 
kuris nesėdėjo ir nelaukė, kas 
„laimės", bet stojo ir organizavo 
savanorius, gynė parlamentą, 
nebijojo pasekmių, negėrė ar
batos su tarybiniais generolais, 
kurie tik po pučo pasidarė 
patarėjais. Min. A. Butkevičius 
taip pat uoliai tarnavo Lietuvai. 
Pasakojama, kad dar tarybi
niais laikais, mokė lietuvius 
daktarus Lietuvos istorijos. 
Daug pastangų idėjo į Rusijos 
kariuomenės tvarkingą išvedi
mą. Jo atsistatydinimą svarstys 
vėliau, o už jo nuopelnus mes 
jam liksime dėkingi. 

Už miško savanorius pasisakė 
dauguma SKAT'o pulkuose, 
nors apie į mišką ėjimą nekal
bėjo. Kauniečiai taip pat stipriai 
palaikė savanorius, o maistas ir 
pinigai plaukė iš visos Lietuvos 
miestų ir kaimų. Juos stipriai 
palaikė buvę Lietuvos par
tizanai ir tremtiniai. Opozicijos 
vadas V. Landsbergis pasakė, 
kad seime yra de ug „negatyvių 
jausmų". „Nesinorėtų, kad ko-
fliktuose tarp mafijihių struktū
rų ir SKAT'o žmonių įtampose 
ir susirėmimuose pasidarytų ne
aišku, kieno pusėje valdžia. 
SKAT yra pagrindinė drausmi
nanti jėga prieš galimus kitų 
šalių avantiūristus". 

Trečiadienio vakare savano
riai pakavosi kelionei į Kauną. 
Išsirikiavę savanoriai išklausė 
pareiškimą visuomenei. Ten jau 
laisvai galėjo vaikščioti, kas 
norėjo, net ir Terleckas su 
Gelažium sukinėjosi. Buvo pa
sakyta, kad savanoriai jau 
seniai norėjo susitikti su seimo 
nariais, bet buvo įvairiausiais 
būdais trukdoma. Viskas buvo 
daroma, kad susitikimas ne
įvyktų. Su tekstu sutiko visi 
savanoriai rankos pakėlimu. 
Pakrovus paskutinę mašiną ir 
nuo sodybos nukabinus vėliavą, 
kolona pajudėjo Kauno link. 

Sugrįžtančius savanorius pa
sitiko bepuotaujantys Kauno 
„jėgos" vadovai, su 
Abromavičium šventę išleistu
ves. Įkaušę „Stalo" dalyviai 
sumanė pabarti grįžusius. Sava
noriams teko išleistuvininkus 
„apraminti". Kitą dieną Abra-
mavičius pasiteisino, kad tik 
„kava su pyragėliais" vaišinosi. 

STATYS VERSLO CENTRĄ 

Panevėžio centre numatoma 
pastatyti 13-os aukštų verslo 
centrą. Pas iū lymu paketo 
parengimą finansavo 7 miesto 
verslininkai. Tai kainavo 3,000 
litų. Verslo centrą ruošiamasi 
statyti 1985 pradėtos statyti 
universalinės parduotuvės vie
toje. 13-kos aukštų pastate būtų 
įstaigos ir smulkesnės įstai
gėlės, užimančios nuo šimto iki 
kelių šimtų kvadratinių metrų 
plotą, konferencijų salė, resto
ranas, baras, galbūt viešbutis. 
Numatytas požeminis automo
bilių pastatymas ir tunelis, mo
dernizuota autobusų stotis. 
Verslo centro statyba kainuotų 
apie 20 milijonų JAV dolerių. 

o miške savanorius pavadino 
neblaivais. Vėlai vakare visi 
ginklai buvo grąžinti, savano
riai išsiskirstė į namus. Savano
rius sekę „uodegos" iš VRM, 
nors ir prižadėję nesikišti, taip 
pat išvyko nežinoma kryptim. 

Seimo narys Kirkilas at
sistatydino iš nacionalinio sau
gumo pirm. pareigų, jo virtai 
paskirtas „rašytojas" ir liaudies 
gynėjas Vytautas Petkevičius. 
Prezidentas pasiūlė Lietuvos 
kariuomenės vadu buvusį sovie
tų kariškį, turintį tarptautinį 
patyrimą, pulkininką Joną An
driškevičių, dirbusį SKATe ir 
ėjusį karo mokyklos viršininko 
pareigas. Išgirdęs šią žinią, Pet
kevičius, žinoma neoficialiai, 
pareiškė, kad J. Andriškevi
čiaus kandidatūra bus patvir
tinta tik per jo lavoną. Dabar tai 
ir aš tvirtai pritariu pulkininko 
J. Andriškevičiaus paskyrimui. 
Gal Petkevičiaus pareiškimas 
išsipildys ir Lietuvoj liks vienu 
stribu mažiau. 

KAREIVINIŲ VIETOJE 
SIŪLO PREKYBOS 

CENTRĄ 

Buvusių sovietų kareivinių 
vietoje Vilniuje siūloma įkurti 
tarptautinį prekybos centrą. Jo 
projektą pateikė visuomeninė 
taryba, į kurią įeina žinomi ar
chitektai, verslininkai, visuo
menės veikėjai, miesto valdybos 
atstovai. 

Prekybos centrui siūlomas va
dinamasis Šiaurės miestelis, 
esantis 4 km nuo istorinio 
senamiesčio ir mažiau kaip 2 
km nuo miesto centro. Jis užima 
66 hektarus. Pokario metais ten 
buvo dislokuota sovietų tankų 
divizija. 

Iš beveik 250 pastatų beveik 
pusė statyta praėjusiame am
žiuje. Architektų nuomone, 
dalis jų galėtų būti įkompo
nuota į bendrą ansamblį. Pro
jekto autoriai siūlo pastatyti 
tarptautinės prekybos ir parodų 
rūmų kompleksus, viešbučius, 
kongresų salės, restoranus. 

Tarptautiniam biznio centrui 
pastatyti- reikėtų apie 860 
milijonų JAV dolerių. Tikimasi, 
kad dešimtadalį šios sumos ga
lėtų skirti Lietuva. Statant 
centrą ir pradėjus veikti, būtų 
sukurta apie 15,000 darbo vietų. 
(ELta) 

• Oro pašto pa ta rnavimas 
JAV pradėjo veikti tarp New 
Yorko ir San Francisco 1920 m. 
rugsėjo 8 d. 

• 

• Prez. Gerald Ford 1974 m. 
rugsėjo 8 d. suteikė buvusiam 
prez. Richard Nixon visuotinę 
amnestiją už. visus nusikaltimus 
ir Konstitucijos pažeidimus, 
padarytus jam esant 
prezidentu. 

Trys leitenantai SKAT'o štabe varto, iš Amerikos gautas, karinius žurnalus. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

PRANAS ZUNDE 

16 

„AUDĖJĄ" NUPIRKO SAVI 
MILIJONIERIAI 

Lietuvos valstybinė „Audėjo" 
įmonė Vilniuje 1993.09.20 buvo 
parduota Lietuvos investito
riams už 1,990,000 JAV dolerių. 
Naujais įmonės savininkais 
tapo „Audėjo" generalinis 
direktorius Jonas Karčiauskas, 
jo pavaduotojas Viktoras Ma
jauskas ir Vokietijos Acheno 
miesto verslininkas, didelis 
tekstilės įmonės savininkas 
Matijas Bekeris, nupirkęs 38 
procentus įmonės akcijų („Tie
sa" 93.09.22). 

Pirkėjai pažadėjo 2,5 karto 
pakelti tarnautojų atlyginimus 
ir padidinti darbo vietų skaičių, 
įmonė šiuo metu dirba dviem 
pamainom, bet, M. Bekerio 
dėka, užsakymų Vakaruose iš
pildymui dirbs trimis pamaino-

Per metus „Audėjas'* išaudžia 
iki 2,5 milijonų metrų audinių 
baldų pramonei, bet 1994 m. 
norima išausti apie 3 milijonus 
metrų, patenkinant užsakymus 
užsienyje. 

Padėdamas nupirkti „Audėjo" 
įmonę, M. Bekeris nori Širvin
tose pastatyti naują tekstilės 
fabriką, kuris iš labai gerų at
vežtinių žaliavų gamintų vilno
nį audinį kostiumams ir striu
kėms, po 350,000 metrų per 
mėnesį. Čia dirbs apie 350 
Lietuvos žmonių. Naujas fab
rikas žadamas pastatyti 1994 
m., o jų antrame pusmetyje 
turėtų prasidėti audimas, pa
naudojant naują automatizaciją. 

Kai Vakarų valstybių pramo
nininkai kapitalą investuoja 
Lietuvoje, įdomu, ar Lietuvos 
valdžia sudaro palankias sąly
gas savų užsienio lietuvių mili
jonierių investicijoms? Br. J . 

„Jungtinėse Amerikos Valstybėse turime Lietuvos 
atstovą p. K. Bizauską. Savo katalikiškais įsitikinimais 
jisai yra labai brangus lietuvių katalikų širdžiai, nes 
jame katalikai norėtų matyti ne vien laisvamaniškos 
esamosios Lietuvos valdžios atstovą, bet taipgi kata
likiškos Lietuvos žiedą. 

Amerikos lietuviai katalikai, žinodami, kaip noriai 
gerb. p. Atstovas lankosi laisvamanių suruoštuose neva 
visuotiniuose Seimuose, į juos tardamas paraginimo 
žodžius išsilaikyti gerais lietuviais — patrijotais, turėjo 

ir kraštutinieji kairieji. Kaip 1926 m. gegužės 19 d. 
„Draugas" pranešė: 

„Gauja lietuviškų išgamų bolševikų, su pagalba 
kitataučių, jiems panašių, surengė čia demonstraciją 
prieš Lietuvos Atstovybės butą. 

Plakatuose Lietuva aprašyta kaipo „imperialis
tinė" respublika. Jų reikalavimas buvo, kad Lietuvos 
valdžia paliuosuotų 400 lietuvių darbininkų, kurie esą 
torturuojami Lietuvos kalėjimuose. 

Demonstrantų buvo apie 700 žmonių. 
Atstovybės nariai, išėję perskaitė plakatų turinį ir 

nieko daugiau nedarė. I jokius pasikalbėjimus, ar 
trukdymus jų maršavimo, nesikišo". 

To meto lietuvių išeivių tarpusavio nepakantai yra 
būdinga ir Konstanto Norkaus byla, iškilusi ryšium 
su emigracijos Amerikon dokumentų falsifikavimo 
afera. 

Trumpai apie K. Norkų. 
Pasireiškęs lietuviškoje veikloje dar prieš Pirmąjį 

teisės tikėtis, kad į galingiausių katalikų organizacijų p a s a u l i n j k a r ą Lietuvoje, 1915 m. jis atvyko į JAV. Ten 
seimus Waterbury, Connecticut, gerb. p. Atstovas j i g i g i j u n g ė į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir 
teiksis apsilankyti, bet, deja, matyt dėlei kokios tai ne- Amerikos lietuvių darbininkų veiklą. 1918-20 m. reda-
sveikatos nebuvo nei L. Vyčių, nei Giedrininkų, nei g a v o „Sandarą". 1920 m. grįžo Lietuvon ir ten atsto 
Moterų Sąjungos, nei Darbininkų Sąjungos seimuose, v a v o Baltijos Valstybių Finansinei Korporacijai. Jo 
nei L. K. Federacijos Kongrese, bet užtai gyvai ž į n į 0 j e buvo išmokėjimas doleriniu, iš JAV į Lietuvą 
dalyvavęs „visuotiname" laisvamanių Seime ir ten 
pasakęs sveikinimo prakalbą. 

Nemanome, kad gerb. p. Atstovas būtų tokį 
katalikams lietuviams nemalonumą tyčiomis padaręs, • 
bet greičiausiai yra įsitikinęs, kad ir be jo lietuviai 
katalikai sugeba ir moka tautinę dvasią savųjų tarpe 
palaikyti, ko neišgali padaryti nei socialistai, nei 
amerikietiški mūsų laisvamanėliai. Jiems tat iš Šono 
pagelba labai reikainga". 

Neatsiliko su savo demonstratyviais „komentarais" 

siunčiamų, perlaidų. Jis taip pat įsteigė ir tos korpora 
cijo8 laivininkystės skyrių, buvo United States Lines 
atstovu Kaune. Paaiškėjus, kad jo verslo praktika 
nesuderinama su įstatymais, jis turėjo 1926 m. Lietuvą 

-apleisti. įsikūręs vėliau Brazilijoje, jis ten toliau 
reiškėsi lietuvių išeivių visuomeninėje veikloje. 

Grįžtant į 1925 metus, tų metų sausio 12 d. K. Bi
zauskas pranešė Užs. Reik. ministrui V. Čarneckiui, 
kad 1924 m. gale Amerikos spaudoje pasirodė žinutės 
iš Vokietijos, jog susektas nelegalus gabenimas 

emigrantų į JAV. Tose žinutėse taip pat buvo teigiama, 
kad tie emigrantai turėję pasus, išduotus „Lithuanian 
officials in U.S.". Beveik tuo pat metu Lietuvos 
Atstovybė Vašingtone gavo JAV Valstybės Depar
tamento Teisių-Administracijos skyriaus direktoriaus 
rastą, kuriame prašoma paaiškinimo apie Pasiuntiny
bės išduotus pasus asmenims, dėl kurių Amerikos kon
sulas Kaune buvo užklausęs Valstybės departamentą. 

Pasirodė, kad nesąžiningų agentų buvo prak
tikuojamas toks būdas nelegaliu keliu gabenti 
emigrantus į JAV. Žmonių, esančių Lietuvoje, 
pareiškimai su metrikais buvo siunčiami agentams 
Amerikoje. Pareiškimuose gyvenamoji vieta būdavo 
pažymima Amerikoje. Notaras patvirtindavo parašus 
ir agentūros pasiųsdavo Lietuvos Pasiuntinybėn tuos 
pareiškimus gauti pasams ar leidimams. Kadangi visi 
formalumai buvo atlikti, tai Pasiuntinybė bona fide iš
duodavo pasus a r leidimus, manydama, kad 
pareiškimus padavusieji gyvena Amerikoje ir nori 
vykti Lietuvon. 

Tuo tarpu agentūros, gavusios pasus, persiųsdavo 
juos savo agentui Lietuvoje, kuris suklastotais antspau
dais priduodavo pasui ar leidimui tokį pavidalą, lyg 
pasas būtų tikrai perėjęs visas sienas ir t.t. Su tais 
pasais ar leidimais buvo lengvai gaunamos Amerikos 
konsulų vizos vykti neva atgal Amerikon. 

Savaime suprantama, kad K. Bizauskui ir apskri
tai Lietuvos Pasiuntinybei ir konsulatams JAV-ėse toji 
žinia kėlė didelio rūpesčio, nes Valstybės departamen
tas būtų lengvai galėjęs primesti jiems neapdairumą, 
nekompetentingumą ar net korupciją, ir eventualiai 
padaryti suvaržymų lietuviams įvažiuoti į JAV. 

(Bus daugiau) 
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APIE JAV UŽSIENIO 
POLITIKĄ IR MUS 

ELONA VAIŠNIENĖ 

Porą dienų po to, kai Boris 
Jelcin atleido Rusijos parla
mentą, JAV ambasados ir 
konsulatai j au buvo gavę 
nurodymus palaikyti prez. 
Jelciną. Rusiją supančios šalys 
— gavusios iš prez. Clintono pra
šymą stoti Jelcino pusėn, ir JAV 
senatas nubalsavo skirti Rusi
jai 2.5 bilijonų dol. paramos. At
rodytų, kad Jelcino staigus ėji
mas buvo vienas iš .scenarijų". 
apie kurį administracija buvo 
ruošusis iš anksto. Prie pasiruo
šimo turbūt priklausė ir liepos 
22 d. konferencija VVashingtone. 

Kvietėjai 
Kvietimą į konferenciją at

siuntė The Bretton Woods Com-
mittee. Tai ne šiaip sau kvie
tėjas. Šiai nevaldinei organiza
cijai priklauso dabartinis ir visi 
buvę JAV iždo sekretoriai, o 
buvę prezidentai — Jimmy Car-
ter ir Gerald Ford — yra jos gar
bės pirmininkai. Bretton Woods 
Committee kvietimus pakalbėti 
priima administracijos viršūnės, 
ir Komiteto patarimų klausosi 
administracija. 

Konferencijos tikslas buvo 
peržiūrėti Rytų Europos ir 
Sovietų Sąjungos valdytų šalių 
ekonominę padėtį bei ateitį. 
Pranešėjai — prez. Clinton geras 
bičiulis ir patarėjas buvusios 
Sovietijos klausimais ambasa
dorius Strobe Talbott (jo knyga 
„At the Highest Levels" stebino 
atskleidimu konfidencialių po
kalbių tarp prez. Bush ir prez. 
Gorbačiovo), kurio klausytis 
reikės eiti į Baltuosius Rūmus 
(reikės pranešti Sočiai security 
numerį ir gimimo datą), iždo 
pasekretorius dr. Lawrence 
Summers bei vadovaujantys 
atstovai iš International Mone-
tary Fund (IMF), World Bank, 
U.S. Export-Import Bank, U.S. 
Trade and Development Agen-
cy, Overseas Pr iva te In-
vestment Corporation (OPIC) ir 
USAID. 

Pakvietimą priėmiau PLB 
vardu. 

Kviestieji 
Dalyvių sąraše buvo 117 pa

vardžių iš 16 valstijų, nuo 
Connecticut iki Kalifornijos ir 
Floridos bei 16 valdžios atstovų. 
Krito į akis, kiek daug dalyvių 
atstovauja JAV albanų, ar
mėnų, bulgarų, čekų, estų, 
latvių, lenkų, lietuvių, rumunų, 
rusų, slovakų, ukrainiečių ir 
vengrų organizacijoms. Buvo 
taip pat atstovai iš Bethlehem 
Steel, Motorola, Westinghouse, 
Solomon Brothers, U.S. Cham-
ber of Commerce (tarptautinių 
reikalų direktorius) ir iš kitų 
bendrovių, kurios domisi rinka 
buv. Sovietijoj. Iš lietuvių sąraše 
buvo (alfabetine tvarka) Remi
gijus Balčiūnas, (Baltimore 
Community Development 
Financing Corporation), Asta 
Banionytė (JAV LB), dr. Jonas 
Genys (ALT'a), Linas Kojelis 
(US-Baltic Foundation), dr. 
Juozas Kazickas (Nida Interna
tional), Max Makai t i s 
(American Eąuitable Financial 
Corporation), dr. Julius Maldu
tis (Solomon Brothers), Kęstutis 
Miškinis (advokatas iš Wa-
shingtono) ir Elona Vaišnienė 
PLB). 

„Etnikų" persvara man kėlė 
klausimą, kurį ir paklausiau pa
ties pirmojo kalbėtojo: kodėl 
svarbu, kad čia sukvies t i 
žmones išgirstų tai, kas sakoma. 
Į šį klausimą aiškiai atsakė 
konferencijos pravedėjas ir 
vienas iš trijų Bretton Woods 
Committee pirmininkų, Henry 
Owen: „Todėl, kad reikia jūsų 
pagalbos, idant JAV kongresas 
nepadarytų klaidos, už kurią 

gali vėliau reikėti sumokėti ir 
lėšom, ir net gyvybėm". 

Apie pa«'ėtį 

Reikalą išaiškino dr. Law-
rence Summers ir amb. Strobe 
Talbott (iš esmės abu dėstė tas 
pačias mintis). Rusijoj vyksta 
pavojinga kova tarp reformi-
ninkų ir tų, kurie reformas nori 
pristabdyti, sustabdyti ar iš viso 
grįžti prie buvusios santvarkos. 
Jeigu įsigalėtų priešreformi-
ninkai, įsisiūbuotų labai pavo
jinga padėtis, kuri stipriai pa
veiktų Rusiją supančias šalis, 
Europą ir, vienaip ar kitaip, 
visą pasaulį, įskaitant Ameriką. 
Tokia padėtis pareikalautų iš 
Amerikos milžiniškų išteklių, o 
gal net ir gyvybių. 

Prez. Clintonas siekia, kad 
būtų stiprinamas, išlaikomas 
arba atstatytas pastovumas 
„nuo Vilniaus iki Vladi
vostoko", sakė amb. Talbott. 
Užtai administracija remia 
asmenis, kurie veda Rusiją re
formų ir demokratėjimo keliu, 
įskaitant Jelciną — kol jis dir
ba už reformas. „JAV palaiko 
ne vadą, pabrėžė amb. Talbot, 
bet vykstantį ir, tikėkime, atgal 
nebeatsukamą kitimą". Vienas 
geriausių būdų stiprinti 
reformininkų autoritetą yra 
parama iš užsienio. 

Kad nesustotų reformos 

Amb. Talbott citavo prez. 
Clintoną: „Mes dabar turim 
vadovauti strateginei sandrau
gai už pokomunistinę reformą... 
Tai reikalaus ištvermės". Yra 
būtina, kad kartu dirbtų ir 
demokratai, ir respublikonai, 
nes darbas užtruks ilgiau negu 
vieną administraciją. Anot 
Strobe Talbott, svarbieji res
publikonai palaiko Clintono 
ilgalaikį strateginį planą. 

Strateginio plano buvimas iš
ryškėjo, kai Jelcinas rugsėjo 
mėn. išėjo dvikovon su Rusijos 
parlamentu, o prez. Clintonas 
žaibiškai stojo Jelciną palaikyti. 
Įdomu, kad prieš pat Jelcino 
susikirtimą su parlamentu 
Rusijoje lankėsi ir dr. Summers 
ir Strobe Talbott. Grįždamas iš 
Maskvos, amb. Talbott dieną 
praleido Latvijoj, tardamasis su 
Latvijos prezidentu apie Rusijos 
kariuomenės atšaukimą (rug
sėjo gale Senatas priėmė Byrd 
pataisą, kuri sieja 1994 metų 
paramą Rusijai su išvedimu ka
riuomenės iš Latvijos ir Estijos). 

Administracija numato, kad 
darbo vaisiai pradės rodytis, kai 
dabartiniai vidurinių mokyklų 
mokiniai perims vadovaujan
čias vietas savo šalyse. 17,000 
rusų moksleivių gaus stipendi
jas studijuoti Amerikoj. 
Tikimasi, kad grįžę namo, jie 
prisidės prie demokratėjimo ir 
decentralizacijos. 

Kalbėtojai primindavo ir tai, 
jog išvysčius stabilumą, Rusija 
ir kitos posovietinės šalys taps 
dėkinga dirva prekybai ir inves
tavimui. 

Kodėl pr i re ikė mūsų 

Eiliniai amerikiečiai, sakė 
kalbėtojai, patikėjo prezidentui 
Bush, kad Amerika laimėjo 
šaltąjį karą, kad komunizmas 
nebekelia pavojaus ir kad pa
vergtos tautos gavo ką norėjo — 
laisvę. Darbas atliktas. Balsuo
tojai yra užvertę savo atstovus 
Kongrese laiškais, reikalau
jančiais nutraukti visokias 
paramas užsieniui ir dėmesį 
skirti Amerikos bėdoms. Atsto
vų Rūmai jau išbraukė paramą, 
kuri buvo numatyta Pasauli
niam Bankui (World Bank). Tai 
apgailėtinas žingsnis, kurį 
reikia atitaisyti, nes parama, 
kuri teikiama per Pasaulinį 

Banką, veda prie svarbių struk
tūrinių pasikeit imų, mat 
paramą gaunantieji mokomi, 
kaip nustatyt kainas, kaip 
laikytis kontraktų ir pan. 

Laiškus už paramą Rusijai 
turi rašyti tie amerikiečiai, 
kurie supranta, kad blogėjanti 
ekonominė padėtis ir auganti 
destabilizacija gali baigtis 
totalitarizmu, kuris liestų 
Amerikos gyvybinius interesus. 
Tokio turinio laiškus rašyti yra 
pareiga, teigė aiškiakalbis 
Henry Owen. 

Kam teiks paramą 

U.S. Trade and Development 
Agency, OPIC, USAID, IMF, 
World Bank, U.S. Export-
Import Bank atstovai visi 
kalbėjo panašiai. Ilgiausiai ir 
jausmingiausiai kalbėjo USAID 
Chief of Staff Richard McCall. 
„Pamatysit , sakė j is , kad 
.sistema' (valdžios agentūros) 
bus daug jautresnė ir labiau 
palaikys iniciatyvas". Jis laukia 
projektų, kurie greitins de
centralizaciją ir demokra
tizavimą, skatins varžybas ir 
įvairovę. Pirmenybė bus ne-
valdiniams projektams, mažo ir 
vidutinio dydžio verslams ir 
projektams, kurie įgalina 
žmones, nes tai skatina decent
ralizaciją. Laukiami projektai, 
kurie rodo valdišką ir privatų 
bendradarbiavimą. USAID 
reikalaus, kad taisyklės būtų 
vienodai taikomos valdžios 
pareigūnams ir privatiems 
asmenims. Praėjo laikai , 
užtikrino jis, kada paramą buvo 
įmanoma pervesti į banko 
sąskaitas Šveicarijoj. 

Visi paramos dalintojai ragino 
vystyt dialogus tarp tos pačios 
srities žmonių: bankininkų su 
bankininkais, statybininkų su 
statybininkais ir pan. 

Peržvelgęs salę, p. McCall 
pareiškė, kad jam reikia 
pagalbos ir patarimo iš tos įvai
rovės, kurią mato prieš save, tai 
resursas, kuriuo jis numato 
naudotis. Amerikiečiai, kurie 
pažįsta remiamų šalių kultūras 
ir moka kalbas, gai suvaidinti 
labai reikšmingą vaidmenį. Įro
dymui, jog jis kalba ne šiaip sau, 
p. McCall prašė nusirašyt jo 
raštinės telefoną (202-647-9622) 
ir jo sekretorės vardą (Sheila), 
ir prižadėjo atsi l iepti į 
užklausimus ir pasiūlymus. 

Iš salės 

Kalbėtojų buvo daug, ir ėmė 
stigti laiko klausimams bei 
diskusijom. Net nebėjom kelių 
blokų į Baltuosius Rūmus 
klausytis amb. Talbott, kuris 
atskubėjo pas mus į Internatio
nal Club. 

Ukrainiečiai pakartotinai 
kėlė reikalą paramą skirti ne 
vien Rusijai. Atsakymas buvo, 
kad šiek tiek paramos bus ski
riama kitoms šalims, tačiau 
joms didžiausia parama būtų 
Rusijos įėjimas į normalias 
vėžes. (Kita proga teko 
klausytis buvusio užsienio 
reikalų patarėjo dr. Zbigniew 
Brzezinski, kuris galvoja, kad 
parama Rusiją supančiom šalim 
prisideda prie Rusijos stabilu
mo). 

Lenkai siūlė, kad žmonėm iš 
pokomunistinių šalių JAV iš
duotų trumpalaikes darbo vizas. 
Tada uždarbiautojai galėtų dirb
ti legaliai (ir tuo padėti savo 
šalims), bet tuo pačiu neskriaus
tų JAV, nes mokėtų mokesčius. 
Ši mintis salėj rado stiprų pri
tarimą. 

Linas Kojelis paklausė, ar 
Amerika laikysis pažado 
sulaikyt paramą Rusijai, jeigu 
ji sutartu laiku neišves ka
riuomenės iš Pabaltijo. Amb. 
Talbott labai tv i r tu balsu 
atsakė, kad prezidentas Clin
tonas vykdo Amerikos įsta
tymus, užtat „esam tvirtai pasi
ruošę laikytis Byrd pataisos", 
kurioj kariuomenės išvedimas 
yra sąlyga paramai gauti (rug
pjūčio mėnesį, kai Rusija su
stabdė kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos, JAV administracija iš

vystė didelį spaudimą, ir ka
riuomenė vis dėlto išvyko su
tartu laiku). , 

Dr. Kazickas atskleidė, kad 
iždo pasekretorius dr. Summers 
tikrai gerai susipažinęs su eko
nomikos reikalais buv. Sovieti
joj, nes jis buvo paruošęs eko
nominės reformos planą Lietu
vai. Dr. Summers pritariančiai 
linktelėjo. (Kas nutiko su tuo 
planu? privačiai paklausiau dr. 
Kazicką, kuris ir pais dirbo prie 
to plano rengimo. Pianas nebuvo 
įgyvendintas, nes žengus pirmą 
žingsnį — o tai buvo premjerės 
Prunskienės kainų pakėlimas 
tam neparuošus visuomenės — 
žmonių neigiama reakcija išgąs
dino valdžią, kuri reformą su
stabdė). 

Mes 
Klausydama USAID ir kitų 

agentūrų atstovus kalbant apie 
decentralizaciją ir ..panašių su 
panašiais" veiklą, galvojau apie 
PLB vykdomą poravimą LB 
apylinkių (daugelyje šalių) su 
Lietuvos miesteliais, Religinės 
Šalpos poravimą parapijų 
Amerikoje su parapijom Lietu
voj, Lino Kojelio US-Baltic Foun
dation darbą su Lietuvos mies
telių merais, išeivijos gydytojų 
darbą su Lietuvos gydytojais, 
mokytojų (A.P.P.L.E.) darbą su 
Lietuvos mokytojais, ir pan. 

Iki šiol daugiausia mūsų dar
bų buvo atliekama savanoriško 
darbo pagrindais ir fi
nansuojama iš lietuviškos vi
suomenės aukų ir savo kišenės. 
Kadangi tai, ką darom, įeina į 
šios administracijos strateginį 
planą, laikas skambinti Sheilai 
ir sakyti, kad turim apie ką 
pasitarti su Richard McCall. 

O kaip su laiškais? 

Teisybė, kad mes geriau orien
tuojamės, negu eiliniai ameri
kiečiai apie tai, kas dedasi 

Lietuvoj ar Rusijoj. Tad turim 
savo įžvalgom dalintis su tais 
žmonėm, kurie mums atsto
vauja Kongrese, ir išreikšti savo 
nuomonę, kai jie rengiasi bal
suoti už įs ta tymus, kurių 
veikimas turės įtaką į reikalus, 
apie kuriuos mes nusimanom 
geriau, negu eiliniai ameri
kiečiai. 

Daug amerikiečių nežino, kad 
piliečiai tikros įtakos turi tik į 
tris asmenis Kongrese: du sena
torius ir vieną atstovą. Tad 
laiškus tereikia rašyt trim 
asmenim. Jų pavardės, telefono 
numeriai ir adresai randami 
telefono knygos gale, kur su
rašyti miesto paslaugų tele
fonai. Skyriuje „United States 
Government" yra poskyris 
„United States Congress". Kon
gresas paskirstytas į „Repre-
senta t ives" ir „Senators" . 
Atstovų (representat ives) 
skaičius pr iklauso nuo 
gyventojų skaičiaus valstijoj. 
Norint pasit ikrinti , ka t ras 
atstovas atstovauja tam tikrai 
vietovei, tereikia paskambint į 
valdišką biblioteką ir paklaust 
(patikrins pagal adresą). 

Balsuotojų laiškai turi daug 
daugiau įtakos Kongrese negu 
žmonės mano. Dažnas pilietis 
nedrįsta rašyt laiško savo atsto
vams Kongrese, nes mano, kad 
nedera siųsti ranka rašyto 
laiško (ranka rašyti laiškai ver
tinami, kaip išreiškiantys bal
suotojo tikrus jausmus) ar kad 
nemokės taip išsireikšt, kad 
laiškas tiktų senatoriui Kongre
so atstovui. Kongreso štabui 
svarbiausia (laiškus dažniausiai 
peržiūri štabas) ne stilius ir ne 
laiško išvaizda, bet balsuotojo 
patarimas kaip atstovui balsuo
ti: ar prieš ar už. 

Skaitykite ir plat inki te vie
nintelį išeivijos lietuvių dien
raštį „Draugą". 

CLASSIFIED GUIDE 

KALĖDINIAI 
SIUNTINIAI IR 

TRANSPAK 
Visi siuntiniai siunčiami BE MUITO. 
Švenčių sezono metu AIR CARGO išeina 
du kartus per savaitę. 

TRANSPAK gali pervesti dolerius 
per 48 valandas. 

• ŠVENTINIS ŽIEMOS SIUNTINYS: $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tir
pi kava, malta kava, tirpi arbata su citrina, 
kakava, apelsinų koncentratas, vafliai, alie
jus, mėsos konservai, TIK $39 dol. 
Viskas užsienietiška. 

• 55 svarai įvairių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. 

• 45 svarai įvairaus maisto be mėsos, $75. 

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį kiekį 
aspirino ir vitaminų. Rašydami būtinai praneškite savo 
telefono numerį — atsakymą į savo klausimus siųskite 
per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą — 

TRANSPAK 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 60629, 

tel. 312-436-7772 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
• 4 3 9 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 į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., antrad., 

ketvd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. trecd. 9 v.r.—7 v.v. 

FOR RENT RtAL ^SVA^E 

Išnuomojamas 3 kamb 1 mieg butas Mi.r-
quette,Pk., apyl. arti 71 St.: su šiluma, 
virykla. šaldytuvas. $300 Į men Kre ip t i s 
Į Almą, tol. 312-476-8727 nuo 8 v.r. iki 
4 v. p.p. 

IEŠKO DARBO 

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali dirbti namų ruošoje. 
prižiūrėti ligonius arba vaikus. Šiek 
tiek kalba angliškai. 

Tel. 708-499-4558 

EflSCELLANEOUS 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vz West 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654 
(312)581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

«ta x GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

FOR SALE 
6 rm. br:ck bungalovv; incl. furniture 
and ail contents. Owner moving out 
of statė, vvants quick sale. Call 
Frank Zic, tel. 312-735-6000. 

Re/Max HOME CENTER 
J 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd. 

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

Parduodu n a m ą Lietuvoje: 2 mieg., pir
tis, baseinas, dušo Kamb . virtuvė, didelis 
saicnas; 59 arai žemės, geras vanduo; 120 
km nuo Kauno. Kreiptis Petras (Kauno 
tel.) 8-27 7 2 4 1 4 5 arba Alina 1-219-
462-5624. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

I A puhlic servkc of th1>. iuv\ \paĮ>tr 

FOR SALE 
Near L e m o n t , 
vvoodec! with c 

IL 11 -t- acres, 
-eek $114.900. 

Century 21 /O ls ick Co., Inc. 
Tel . 708-257-7100 

Martha Teitlus 
(home) 

708-257-2815 

Emily Mansell 
(home) 

708-389-2010 

LIETUVOJE, Paianga 2 (Šventoji), prie 
pat jūros parduodamas 3-jų kamb. su dide
le virtuvo butas — „Condominium", 4 aukš
te. Yra telefonas, visi baldai Kreiptis t e l : 

312-778-3455 . 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis (teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol.. Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Lithuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 



Popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Kauno stadione vaizdelis. 

POPIEŽIAUS JONO 
PAULIAUS II VIEŠNAGĖ 

LIETUVOJE 
LADAS TULABA 

Popiežiaus Jono Paul iaus II 
ilgų metų troškimas apsilankyti 
Lietuvoje pagaliau realizavosi. 
Vizitui buvo kruopščiai ruošia
masi Vatikane ir Lietuvoje. Šv. 
Tėvas ruošė kalbas, ku r i a s 
ryžosi pasakyti . Visa buvo 
paruošta lietuvių kalba. Reikėjo 
tad studijuoti bei tobulinti mūsų 
kalbos pažinimą ir vartojimą, 
kadangi tai nebuvo gimtoji 
kalba. Buvo pakviestas talkin
t i prel. S. Žilys. 

Prieš išvykstant rugsėjo 3 d. 
„L'Osservatore Romano" išlei
do specialią laidą kelionei į Bal
tijos k raš tus paminėti. Didelė 
šios laidos dalis buvo skir ta 
Lietuvai. Daugelyje straipsnių, 
rašytų lietuvių ir nelietuvių, 
n u s a k ė išsamiai Bažnyčios 
šimtmečių eigoje nueitą sunku 
kelią Lietuvoje, ypač komunis-
t i nė s - sov i e t i nė s okupac i jos 
metais; paliečiant kai kuriuos 
ne tik dvasinio, bet ir taut inio 
bei politinio gyvenimo reikš
mingesnius atvejus. Rugsėjo 15 
d. vėl buvo išleista speciali 
„L'Osservatore Romano" laida 
su visais autentiškais pasakytu 
kalbų tekstais lietuvių kalba. 

Ka i popiežius k ruopšč ia i 
rengėsi vizitui Lietuvoje Va
t ikane, tuo pačiu metu Lietu
voje apiskopato sudaryta spe
ciali komisija, vadovaujama 
arkiv . ir metropolito A. J. 
Bačkio, rengė ir darė visa, kad 
atvykstantį šv. Petro vietininką 
deramai priimtų ir įgalintų jo 
lankymąsi padaryti malonų, 
sėkmingą, pagal numatytą ir 
s u t a r t ą programą. Graž ia i 
bendradarbiavo pasirengimo ir 
į v y k d y m o n u m a t y t o s p-o 
gramos civilinės ir bažnytinės 
valdžios atitinkamieji veiksniai. 
Todėl reikia pasidžiaugti, kad 
visa praėjo tikrai pavyzdingai 
be sunkumų, ar incidentų. 
Trukdė tik klimato nepalankios 
sąlygos: lietus ir vėsus oras. Tai 
tačiau nesutrukdė gausioms ti
kinčiųjų minioms dalyvauti . 

Šv. Tėvo vizitas Lietuvoje 
p i rmiaus ia turėjo re l iginius 
siekius: melstis su Bažnyčia, 
duoti nurodymus kaip dvasią at 
gaivinti , tikėjimą sustiprinti . 
Drauge siejosi ir su civiliniu bei 
po l i t in iu krašto gyven imu , 
kuris patir ia nemažų sunkumų 
ir pavojų. Esu tikras, kad popie 
žiaus atsilankymas Lietuvoje, jo 
pasakytos kalbos, iškilmingos 
maldos atnešė didelę dvasinę at 
gaivą, jei ne visų, tai daugumos 
lietuvių sielose. Neabejoju taip 
pat, kad šv. Tėvo vizitas bus 
gyvas veiksnys sustiprinti Baž
nyčios santykius su civiline 
valdžia, kokia ji bebūtų krašte . 
Popiežiaus Jono Paul iaus II 
lankymasis Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse rado platų 
bei palankų atgarsį visuose 
pasaulio kraštuose, kas neabejo
tinai veiks dabartinius Rusijos 

va ldovus ne t i e s t i r a n k ų į 
politinius ir ekonominius inte
resus šiose, neseniai laisvę at
gavusiose, tautose. 

Nors jau sveikinamoje savo 
kalboje priminė, jog atkeliavo 
visų pirma kaip Ganytojas, bet 
pabrėžė, kad tai įvyksta ypa
tingose politinėse aplinkybėse: 
..kai Lietuvos visuomenė ieško 
šviesos savo garbingoje praei
tyje, tikėjimo kupinoje istorijoje 
ir po ilgo kančios, išbandymų 
bei kankinystės laikotarpio 
s t eng ia s i .drąs ia i ženg t i į 
priekį''. Ir toliau dar pabrėžė: 
„įsikūrusi beveik Europos cent
re, tarp senojo žemyno Rytų ir 
Vakarų, pasitikinti savo ilga 
krikščioniška tradicija, Lietuva 
galės iš naujo eiti vienybės 
atkūrimo keliu, darniai bendra
darbiauti su kitomis Europos 
t a u t o m i s " . („L 'Osserva tore 
Romano", 15 sept. 1993. II). Dar 
aiškesnį politinį atspalvį ma
tome popiežiaus maldoje An
takalnio kapinėse, prie sausio 
13 žuvusių aukų kapų. Paci
tuosiu tik pačius reikšmingiau
sius maldos žodžius: „Iš savosios 
garbės aukštumų pažvelk, gyvy
bės ir mirties Viešpatie, pažvelk 
į šiuos kryžius, primenančius 
Lietuvos vaikus, paskutines ne
tolimos praei t ies skaudžios 
nelaimės aukas. Skausminga 
praeitis. įgyta brangia kančios, 
p r i eva r tos ir persekioj imų 
kaina. Ji tampa kupina niekad 
neprarastos vilties, neužgesusio 
laisvės lūkesčio, gil iai įsi
šaknijusios tikėjimo drąsos. 
Tikėjimas padėjo atsispirti prieš 
tamsias ir dažnas prievartos 
bangas, neigusias Dievą ir žemi
nusias žmogų"... Pabaigoje 
prasmingai pridūrė: „Šiose 
kapinėse matom ir kapų be 
kryžių"' ' „ L ' O s s e r v a t o r e 
Romano", cit. p. IV). Mat šiose 
kapinėse yra palaidoti kai kurie 
buvę komunis t in io rež imo 
vadai. 

Dar aiškiau politinį aspektą 
Baltijos kraštų ir specialiai 
Lietuvos šv. Tėvas iškėlė ir 
pabrėžė savo kalboje diploma
tams Vilniuje rugsėjo 5 d. Padė
kojęs nuncijui J. E. Justo Mul-
lor Garcia už sveikinimo kalbą, 
kreipėsi į diplomatus, juos pava
dino pionieriais neseniai atga
vusioje nepriklausomybę Lietu
voje, kuri turi garbingą savo 
politinę istoriją ir aukšto lygio 
kultūrinį palikimą, nepaisant 
ilgos marksistinės priespaudos, 
pareikalavusios daug aukų. J is 
kvietė diplomatus jausti pareigą 
padėti atstatyti demokratinę 
santvarką iš total i tar is t inio 
režimo neseniai išsilaisvinu
siems kraštams. Turint prie 
akis sut inkamus sunkumus 
santykiuose su Maskva, kuriuos 
patiria Lietuva ir kitos dvi 
Baltijos respublikos, šv. Tėvas 
patarė siekti sprendimų derybų 

k e l i u , be t r a g i n o laisvojo 
pasaulio pirmaujančias galybes 
užtar t i , kad Baltijos kraštai 
t ik ra i galėtų laisvai tvarkytis, 
ypač kad būtų respektuojamos 
ta rp tau t inės tau tų ir individų 
teisės, laiduojant visišką laisvę 
kraštams ir individams. Žodžiu, 
popiežiaus kalba buvo aukšto 
diplomatinio lygio ir didelės 
reikšmės Lietuvos politiniams 
i n t e r e s a m s t a r p t a u t i n i a m e 
gyvenime. Baigdamas šv. Tėvas 
pabrėžė, jog šv. Sostas, išei
damas iš savų dvasinių įsiparei
gojimų, rūpinasi t a i k a ir indi
vidų bei t au tų gėrio puose
lėjimu, respektuojant laisvę ir 
nepriklausomybę, teisėtai šio 
s iekiant iems. 

Dar kar tą popiežius primyg
t ina i priminė politinį aspektą 
Ba l t i jos k r a š t ų d a b a r t i e s 
gyvenime trumpoje kalboje po 
šv. Mišių Vilniuje Vingio parke, 
p r i e š „Vie špa t i e s Ange l a s " 
maldą, kur ią šv. Tėvas papras
tai kiekvieną sekmadienį kalba 
vidudienyje iš Vatikano. Prabilo 
l ietuviškai, lenkiškai , rusiškai, 
ukra ln ie t i ška i ir bal tgudiškai . 
L ie tuviška i sakė : „Po pusę 
šimto metų t rukus ios politinės 
ir ku l tūr inės priespaudos, kai 
skaudžiai buvo laužoma netgi 
s v a r b i a u s i a ž m o g a u s t e i sė 
pažinti Dievą ir viešai išpažinti 
savo tikėjimą. Lietuva, Latvija 
ir Estija įžengė į naują kelią — 
laisvės kelią. Šis kelias nėra 
lengvas, mat laisvė iš kiekvieno 
pareikalauja gyvo atsakomybės 
jausmo ir nuoširdžios savitarpio 
pagarbos. Religinė laisvė kaip 
t ik užtikrino šitokio užmojo 
sėkmę. Iš tikrųjų tenai , kur 
tikintieji ir geros valios žmonės 
savo gyvenimą derina pagal 
Tiesą ir jos e t in ius reikala
vimus, vil t is išsivaduoja iš 
utopijų kerų ir veda į tikrą pa 
žangą" (L'Osservatore Romano, 
cit. p. VI). 

Žodžiu, popiežiaus Jono Pau
liaus II a t s i lankymas Lietuvo
je ir jo politinį aspektą turintieji 
kalbose pareiškimai neabejo 
t inai sustiprino Lietuvos padė
tį tarptautinėje plotmėje laisvų 
Europos tau tų šeimoje. 

Kai kas bijojo, kad šv. Tėvo 
vizito metu Vilniuje vietiniai 
lenkai pasinaudos proga išreikš
t i savo l e n k i š k u s j a u s m u s 
demonstracijomis, kurios iš
šauktų neigiamas lietuvių reak
cijas. Tai neįvyko. Kai kuriomis 
progomis šv. Tėvas prabilo ir 
lenkiškai, bet lenkams priminė, 
jog jie gyvena Lietuvoje, yra 
Lietuvos piliečiai, nors ir kalba 
lenkiškai . Be to . šv. Tėvas 
pr iminė ir pabrėžė, jog Vilnius 
y r a L i e t u v o s so s t i nė . Tuo 
vis iems davė supras t i , kad 
negali būt i jokios kalbos apie 
kokį separatizmą ar nacionalis
t in ius re ikalavimus. Lenkiškai 
k a l b a n t y s t i k i n t i e j i turė jo 
galimybę pri imti popiežių Šv. 
Dvasios parapijoje, kur vyksta 
apeigos iš imtinai lenkų kalba. 
Lenkų episkopatas , t ikriausiai 
ž inodamas popiežiaus nusi 
teikimą, pasirūpino, kad nebūtu 
jokio tikinčiųjų iš Lenkijos ant 
plūdžio. kaip kas laukė, o kiti bi 

jojo. Žodžiu, visa praėjo t ik ra i 
katalikiškoje, broliškoje dvasio
je. Pr iva lu dėkoti šv. Tėvui , 
Lenkijos episkopatui, o t a i p pat 
Popiežiui priimti k o m i t e t u i 
L i e tuvo je ir a rk iv . m e t r . 
Audriui J- Bačkiui. 

Su Lietuvos vyriausybe buvo 
t a m p r u s bendradarbiavimas, 
pasiruošiant priimti ir pr i imant 
šv. Pe t ro vietininką kata l iš -
k i škame krašte Susisiekimas, 
saugumo užtikrinimas, tva rkos 
p a l a i k y m a s — visa b u v o 
įvykdyta, kaip geriau va rgu a r 
buvo galima laukti. Svečias 
buvo priimtas su re ikiama pa
garba, sutiktas ir palydėtas iš
vykstant val-tvbės prezidento ir 
vyriausybės narių. Pagrindi
nėse pamaldose Vilniuje, Kaune 
ir pr ie Kryžių Kalno, t iesa, 
prezidentas nedalyvavo, bet 
buvo, kiek žinau, r imtai susir
gęs ir oficialiai šv. Tėvą apie tai 
painformavo: bet visur dalyvavo 
ministras pirmininkas ir kai ku
rie kit i aukštieji valdžios parei
gūnai . Opozicijos Seime vadai 
ne t ik dalyvavo, bet ir įsijungė į 
maldos gyvenimą iškilmių eigo
je. Ko gal būtų buvę gal ima 
laukt i ir bent iš kai ku r ių val
džios pareigūnų kata l ik iškame 
kraš te . 

Savo esmėje popiežiaus Jono 
Pau l i aus II vizitas Lietuvoje 
turėjo religinius siekius: duoti 
n u r o d y m u s , kaip t u r i b ū t i 
s iek iama dvasinės atgaivos po 
tiek metų vykusio rel iginio 
persekiojimo 

Vos t ik atskridęs rugsėjo 4 d. 
į Vilnių, popiežius a tvyko į 
ka tedrą ir čia mišparų metu 
prabilo į dva-ininkiją: kunigus , 
v i e n u o l i u s , v i enuo le s ir 
seminaristus. 

Kunigus visu pirma kvietė 
prie tarpusavės darnos, e inant 
gerojo samariečio pavyzdžiu. 
Ragino būti gerais ganytojais 
žodžiu ir pavyzdžiu. Pabrėžė, jog 
kun igas dabartinėse sąlygose 
p r i v a l o siekti š v e n t u m o , 
s iekiant visame panašėt i Kris
tu i — Gerajam G a n y t o j u i . 
Pr iminė , kad, ypač šiuo is
t o r i n i u iaikotarpiu kun igų 
pastoraciniai rūpesčiai reika
lauja daugiau dėmesio skirti so
cialiniams reikalams, la ikant is 
tač iau atokiai nuo politinių 
re ikalų. k:ek jie nesiejami su 
tikėjimo principais. Santykia i 
t a rp valstybės ir Bažnyčios 
t u r ė t ų vystytis t a r p u s a v ė s 
pagarbos dvasioje, nenukryps
tan t nei į -upasaulėjimą, nei į 
klerikalizmą. „Kuniga i , — pa
brėžė šv. Tėvas — a t l ikdami 
savo evangelizacinę pareigą, 
ne tur i kiš?;s į partijų politiką, 
į t i e s i o g i n i u s v a l s t y b ė s 
tvarkymo reikalus. Ka ip dau
gelis Europ>s ir pasaulio šalių, 
taip ir jūsų gražių vaisių iš nuo
š i rdaus Bažnyčios ir Vals tybės 
bendravirm kai iš vienos pusės 
teisėti lietuvių tau tos atstovai 

metu; pareiškė, jog meldžiasi, 
kad pajėgtų reorganizuotis nau
jose gyvenimo sąlygose, ypač 
siekiant pašaukimų. „Šiandien, 
— sakė Jonas Paul ius II, — 
reikia Dievui pasišventusių 
žmonių, kurie malda, auka ir 
savo veikla veiksmingai prisi
dėtų prie laukiamo dvasinio 
Lietuvos atgimimo. Šiam tikslui 
būtina, kad pasirengimas kan
didatų vienuoliniam gyvenimui 
a t i t ik tų dabart ines sąlygas, 
kurios yra ganėtinai skirtingos 
nuo praėjusių t o t a l i t a r i n io 
režimo dienų". 

Baigdamas visus kvietė atsi
gręžti į Mariją, jos globai pasi
vesti. „Marijai pat ikiu, — baigė 
šv. Tėvas, —jus visus, kad jūsų 
meilės tarnystė neštų gausių 
evangelinio gyvenimo vaisių. 
Jie atneš palaimą Bažnyčiai ir 
jūsų Tėvynei". 

Vakare (4 IX) prieš rožinio 
kalbėjimą Aušros V a r t u o s e 
popiežius t rumpame žodyje, pa
brėžęs, jog šioje šventovėje prie 
Dievo Mot inos m e l d ž i a s i 
broliškoje vienybėje įvair ių 
tautų tikintieji, tęsė: „Vat ikane 
yra lietuvių koplyčia, kurią 
puošia toks pat paveikslas kaip 
čia. Iš ten Petro įpėdinis dažnai 
jungiasi prie maldos, ku r i šioje 
vietoje kyla į Dievą. Šiandien, 
mano apaštalinės kelionės į 
Balti jos k r a š t u s p radž io je , 
džiaugiuosi, k a d čia esu ne t ik 
dvasia, bet ir kūnu. Kaip Visuo
tinės Bažnyčios Ganytojas, jūsų 
maldų lydimas, ateinu sudėti į 
motiniškas Marijos r ankas savo 
padėką ir prašymus" . 
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IR BERNIUKAI LAUKIA 
PAGALBOS 

KATEKEZĖS 
PROFESORIAUS 

VIEŠNAGĖ 

Liepos 8-15 d. paskai tas Vil
niaus, Panevėžio, Telšių ir 
Kauno katachetams skai tė Lin-
zo (Austrija) universi te to teolo
gijos fakulteto katekezės pro
fesorius, vienas iš lietuvių kalba 
išleisto tikybos vadovėlio „Tikė
jimas ir gyvenimas" autor ių 
Matthias Scharer. Interviu In
formacijos centro darbuotojams 
profesorius pasakė, jog susitiki
muose su katechetais j is akcen
tavęs tris problemas — kaip 
galimas gyvas mokymasis, ko
kios yra religinio vaikų ir jau
nuolių vystymosi ypatybės bei 
kaip konkrečiai dirbti su Šv. 
Raštu per tikybos pamokas. 
Drauge su katechetais svečias 
nagrinėjo vadovėlio „Tikėjimas 
ir gyvenimas" pagrindą suda
rantį vadinamąjį „dinamiškos 
tarpusavio sąveikos" modelį, 
tikybos pamokoje atsižvelgiantį 
į turinio (dalykas), asmens (Aš) 
ir grupės (Mes) momentus ir su
siejantį juos į vieningą visumą. 

Kalbėdamas apie problemas, 
su kuriomis ateityje gali susi
durti Bažnyčia Lietuvoje, profe-

gerbs bažnytinės bendruomenės šorius pastebėjo, jog Lietuvoje, 
ir jos tarnu ^aisvę, iš kitos pusės kaip ir Austrijoje, esama labai 
— Bažnyčios ats tovai vengs daug suaugusių žmonių, kur ie , 
nederamai kištis į vals tybinių nors ir pakrikštyti, ne tur i gyvo 
įstaigų reikalus". P a s t a b a yra kontakto su Bažnyčia. Šioje si-
labai aktua ' i šio metu Lietuvos tuacijoje būsią i t in sva rbu 
gyvenime. vystyti jaunimo darbą parapi-

Kreipdamasis į vienuoles ir jose. t inkamai rengti jį sakra-
vienuolius. šv. Tėvas padėkojo mentams, ypatingą dėmesį skir-
už pasiaukojimą persekiojimų ti tėvų katekezei. 

Prieš kiek laiko, geradarių 
aukotojų dėka. Balfas surinko ir 
pas iuntė Varnių Žemės ūkio 
mokyklos mergaitėms daug me
džiagos, siūlų, papuošimui mez-
ginėlių, juostelių ir kitų, siu
vimui reikalingų, daiktų. Siun
t iniais mokinės labai džiaugėsi 
ir dovanas sunaudojo, besimo-
kydamos siūti . Tačiau Žemės 
ūkio mokykloje mokosi ne tik 
mergaitės, bet ir berniukai. Štai 
gavome vieno, visų jaunųjų 
ū k i n i n k ų v a r d u r a š ius io , 
Žydrūno Jonušo laišką, kurio iš
t rauką čia pridedame. 

„Matydami, ka ip mūsų mer
gaitės puikiai verčiasi, kaip 
suman ia i viską sus i tvarkė , 
galvojam, kad pa rama — tai la
bai konkre tus da lykas . Tai 
galimybė kažką pradėti . Štai 
mūsų 27-oji grupė. Iš viso esame 
16 berniukų, 26-oje — 17. Visi 
mes vadinamės jaunais ia is ūki
n inkais . Didžiąją mokymosi 
l a i k o da l į p r a l e i d ž i a m e 
m o k y k l o s d i r b t u v ė s e . Čia 
p u i k i a i į r e n g t a s t echn in io 
aptarnavimo punktas , visada 
įdomų mašinų treniruoklių ka
binete. Turime visas galimybes 
ir t e o r i š k a i , ir p r a k t i š k a i 
susipažinti su visa Lietuvos 
žemės ūkyje naudojama techni
ka. Net suomišką kombainą 
turime, tai t ikras mūsų mokyk
los berniukų džiaugsmas! 

Tačiau mūsų trejų su puse 
metų mokymosi programoje 
daug vietos tu rė tų būti ski
r iama apdirbimui, žodžiu, meis-
t r a v i m u i . M u s t a i labai 
domintų, tačiau, žinodami, kaip 
apverkt inai atrodo mokyklos 
medžio apdirbimo dirbtuvėlės, 
manome, kad didelio žinių ir 
įgūdžių kraičio nesusikrausime. 

O jeigu ir mums. kaip mokyk
los mergaitėms, kas nors pagel
bėtų iš šalies. Štai ir šaipykis — 
..būkit taupios, darbščios". Juk 
m u m s net rūks ta nei noro. nei 
darbštumo. Ir mokyklos direkto
r ius į mūsų klausimą, kur 
mokysimės medžio darbų, paža
dėjo, kad di rb tuves įrengti 
b ū t i n a , nes pagal mokymo 
planą šių darbų mus turi pra 
dėti mokyti an t rame kurse. 

Todėl mes ir leidžiame sau 
pasvajoti, kad nuo kitų metų ir 
jaunųjų ūkininkų specialybės 
moksleiviai galėtų įsteigti ką 

nors p a n a š a u s , kaip mūsų 
siuvėjos. Jos siuva, parduoda, 
vėl perka medžiagos ir taip 
tobulinasi. Juk ir mes galėtume 
gaminti, sakykim, kokias spin
teles, staliukus ar lentynėles. 
Yra gabių berniukų, tikriausiai 
mūsų gaminiai turėtų paklau
są. Tik, žinoma, be gerų medžio 
apdi rb imo s t ak l ių viso to 
nepadarysi, o juk ir prie staklių 
dar daug ko reikia. Su tais 
įrankiais, kuriuos dabar turime 
mokykloje, nei padorių rėmelių 
paveikslui nepadarome, o ką jau 
kalbėti apie gražų, reljefiškai 
papuoštą karnizą bendrabučio 
kambariui. 

Taigi, kol kas mums lieka 
laukti ir tikėti, kad ateityje 
viskas pasikeis į gera. J u k visi 
žada..." 

Kaip matome iš r aš in io , 
parama padėjo siuvimo skyriui 
įsigyt mašinas, o gautos medžia
gos, siūlai, apdailos juostelės 
sudarė sąlygas, kad skyrius 
galėtų savarankiškai verstis . 

Pagelbėkime įsirengti medžio 
apdirbimo skyrių. Kas turi te 
įvairių kaltelių, nedidelių pjūk
lelių, metrų, kitokių medžio 
apda i los į r ankė l ių , j e igu 
jie n ė r a dideli ir s u n k ū s , 
atneškite į Balfą. Palikite nors 
ir nedidelę auką persiuntimo 
išlaidoms padengti. Prašome 
paaukoti pinigų įsigyti nors vie
nas medžio apdirbimo stakles 
(kaina 600-700 dolerių). Moks
leiviai bus dėkingi, galėdami 
įsigyti medžio apdirbimo spe
cialybę. K a r t u su la i ška i s 
atsiųsta ir nuotraukų, tačiau 
d i r e k t o r i a u s pavaduoto ja 
atsiprašo, kad nuotraukos labai 
nekokybiškos, nes apara tas 
labai senas iš susidėvėjęs. Aš 
manau, kad foto aparatą jau 
tikrai galėtumėme padovanoti 
arba suteikti paramą įsigyti vie
toje. Praneški te Balfui. 

Eugenija Barškėtienė 

• P i r m a s i s J A V Gynybos 
sekretorius buvo James For-
restal. prisaikdintas 1947 m. 
rugsėjo 17 d. 

• 1945 m. rugpjūčio 10 d. 
Japonija pasisiūlė kapituliuoti 
po to. Amerika ant dviejų jos 
miestų numetė atomines bom
bas. 

Varnių Žemės ūkio m įai susipažįsta su modernia technika. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r>, 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

^•*>*f 
Sį& 

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

persest i kitą lėktuvą. Čia iš
vengsite keleiviu spūsties. 
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 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

t v 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lie tuv ių m o t e r ų fede 
rac i jos Čikagos s k y r i a u s 
valdyba kviečia n a r e s ir 
viešnias į visuotinį susirinkimą, 
kuris įvyks Balzeko muziejuje šį 
sekmadienį, spalio 17 d., 12 vai. 
Pirmininkė praneš visų metų 
veiklos planą. 

Sol. Stas io Povi la ič io vie
nintelis estradinių dainų kon
certas bus spalio 17 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Rengia Margu
tis. Visi kviečiami. Bilietai iš 
anksto gaunami Gifts Interna
tional parduotuvėje ir Margučio 
rastinėje. 

Spalis y r a rož in io mėnuo , 
paskirtas Marijai. Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje rožinis 
kalbamas kiekvieną sekma
dienį, 20 min. prieš 11 vai. 
Mišias. 

„Pi lėnų" o p e r a jau skamba 
penktadienio vakarais Jaunimo 
centre. Operos choras intensy
viai repetuoja nuo ankstyvo ru
dens. Skambią ariją iš šios 
operos, o taip pat ištraukas ir iš 
kitų, girdėsime Lietuvių operos 
rudens baliuje spalio 30 d. Jau
nimo centre. Operos valdyba ti
kisi, kad jos bičiuliai, kaip ir 
praeityje, parems jos darbus, 
gausiai atsilankydami į šį šau
nų balių. 

Danutė Bindokienė, „Drau
go" r edak to rė , atliks įdomų 
pokalbį spalio 17 d., 1 vai., tuoj 
po pietų, Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte. Ji kalbės apie 
lietuviškus rudens ir žiemos 
švenčių papročius. Apie tai ji 
parašiusi knygą „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje", 
kurią išleido PLB valdyba. 

„Puota J ū r o s d u g n e " — tra-
dicinis jūrų skautų,-čių metinis 
renginys šį šeštadienį, spalio 16 
d., vyks Lietuvių centre, Le
monte. Pradžia 6 vai. vak. Pra
džioje bus t r u m p a veiklos 
apžvalga ir l ab iaus i a i 
pasižymėjusių brolių bei sesių 
įvertinimas — pagerbimas; 
vakarienė, pabendravimas ir 
šokiai, smagiai „Žaibo" kapelai 
grojant. Visi kviečiami. Infor
macijai kreiptis į Taiydą Rudai-
tytę, tel. 708-749-7860. 

x Ieškomas J u r g i s Vait
kevičius, Jono sūnus, arba jo 
vaikai. 1959 m. gyveno New 
Yorke. Ieško sesuo Domicėlė. 
Jis pats arba apie juos žinantys 
prašome rašyti: D. Sodaitienė, 
Stakliškių Nr. 2A, Jieznas, 
Prienų raj., 4362, Lithania. 

(sk.) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Se*tad 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 

Spal io 15 d., penktadieni, 
6:30 vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje bus 
M a r ą u e t t e Parko Lietuvių 
namų savininkų susirinkimas, 
į kurį kviečiami visi apylinkės 
gyventojai, ne vien tik draugijos 
nariai. Prisimintina, kad pra
ėjusios savaitės ketvirtadienį 
Čikagos miesto taryba (City 
Council) pagal iau priėmė 
apylinkės apsaugos įstatymą ir 
dabar jau galima pasamdyti ap
saugos firmą, kurios pareigūnai 
patruliuos apylinkę (67 iki 75 
gatvės į pietus ir šiaurę; Bell 
Ave. ir Kedzie į ry tus ir 
vakarus). Šie reikalai turi būti 
svarstyti ir nuspręsti Namų 
savininkų susirinkime. Taip pat 
bus kalbama apie ki tus — 
teigiamus bei neigiamus — 
įvykius, atsitikusius pastaruoju 
metu apylinkėje, todėl labai 
svarbu, kad dalyvautų kuo 
daugiau žmonių ir pareikštų 
savo nuomonę. Negalime leisti, 
kad ši — kone paskutinė lietu
vių „tvirtovė" Čikagoje per 
lengvai išslystų iš mūsų rankų. 
Niekas jos mums neišgelbės, tik 
mes patys. 

Kiekvienais metais spalio 
mėnesį Balfo įgalioti asmenys 
jiems paskirtuose rajonuose 
renka aukas šiai turbūt seniau
siai ir daugiausia į vargą 
pak l iuvus iems taut iečiams 
pagelbėjusiai organizacijai. 
Union Pier ir Michianos 
apylinkėse šį darbą atlieka 
Balfo įgaliotinė, Harbert, MI, 
gyvenanti Irena Linartienė. Ji 
prašė pranešti, kad aukas pra
dės rinkti spalio mėn. viduryje. 
Būkime dosnūs tiek daug gerų 
darbų a t l ikus iam ir te-
beatliekančiam Balfui. 

Lietuvos Dukterų draugija 
ruošia rudens pokylį spalio 16 
d., 7 vai. vak. Jaunimo centre. 
Bi l ie ta i gaunami Lietuvos 
Dukterų draugijos būstinėje, 
2735 W. 71 St. Visuomenė 
kviečiama pokylyje dalyvauti ir 
paremti tylią, bet nepaprastai 
reikšmingą, veiklą, kurią kas
dien atlieka Lietuvos Dukterys 
pačių vargingiausių lietuvių 
tarpe. 

x Dr. J . J . Stukas, radijo 
p rogramos „ L i e t u v o s At
s i m i n i m a i " d i r e k t o r i u s , 
p r a n e š a , kad n u o spalio 17 d. 
ši programa bus girdima sekma
dieniais nuo 1 iki 2 vai. p.p., o 
„Music of Lithuania" anglų 
kalba bus girdima nuo 12 iki 1 
vai . p .p . , 89.5 FM banga. 

x Ieškau pirkt i V. Mykolai
čio-Putino romaną „Altorių 
š e š ė l y " . Siūlyti tel . 708--
499-6178. 

(sk) 

x T R A N S P A K ŠVENTI
NIS žiemos siuntinys, $39 — 
aspirino 250 tbl., multivitaminų 
250 tbl., tirpi kava, malta kava, 
tirpi arbata su citrina, apelsinų 
koncentratas, vafliai, aliejus, 
mėsos konservai. TIK $39. Vis
k a s užsieniet iška. 55 sv. įvai
riausių aukščiausios kokybės 
maisto produktų, $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klela 

Dengiame Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skambinti po 6 v.v. 

METINIS SUSIRINKIMAS 
IR NAUJOS VALDYBOS 

RINKIMAI 

Rugpjūčio 29 d. Union Pier 
Gintaro vasarvietėje buvo su
šauktas JAV LB Michianos 
apylinkės metinis susirinkimas 
su pamaldomis. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, skai
tymus skaitė Jonas Vaznelis. 
Mišių metu sklandžiai giedojo 
apylinkės suorganizuotas 
giesmininkų būrelis, pade
damas kitų balsingų pamaldų 
dalyvių. Giesmėms vadovavo 
Vytautas Gutauskas. 

Prasidėjus susirinkimui, 
apylinkės pirmininkas Albinas 
Karnius pranešė, kad, pagal 
nusistovėjusią tvarką, reikia 
išsirinkti susirinkimo pirmi
ninką ir sekretorių, nes esantys 
valdybos pareigūnai metiniam 
susirinkimui, kur vyks valdybos 
rinkimai, negali vadovauti. 
Buvo pasiūlyti ir patvirtinti: 
pirmininku dr. Gediminas 
Balukas, sekretore Janina 
Vienužienė. Apylinkės sekre
torius Jonas Mockaitis per
skaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų. Pranešimus padarė 
iždininkas Kazimieras Miece-
vičius, valdybos narė socia
liniams reikalams Angelė Kar-
nienė ir pirmininkas A. Kar
nius. Kontrolės komisijos pirmi
ninkas Edmundas Vengianskas 

ak. ŽVAIGŽDUTE 
4 * 4« • Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

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

A u k a s t e i g i a m a m , , D r a u g o " pa ramos fondui — 
yra l i e tuvybės laidas atei t ies ka r toms . 
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MES BE VILNIAUS 
NENURIMSIM 

Ei, pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim! 

Senas Vilnius mūsų buvo, 
mūsų bus! 

Vilniuj gimėm — ir tik Vilniuj 
mes atgimsim... 

Gedimino kalne milžinai atbus.. 

Ei, pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim! 

Mūsų mintys amžinai į Vilnių 
plauks... 

Mes, kaip rytas, saulėmis į jį 
nukilsim... 

Vilniaus pilys savo vyčių 
susilauks.. 

Ei, pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim! 

Bočių kaulai, brolių širdys 
kraujo šauks... 

Vilniaus sostą mes žaibų 
liepsna išpirksim... 

Geležinis Vilkas Panery 
sustaugs.. 

P. Vaičiūnas 
Red.: Taip nepriklausoma 

perskaitė Kontrolės komisijos Lietuva 20 metų giedojo atsi-
surašytą iždo patikrinimo aktą, stoję, kaip ir savo himną. Tai 
siūlydamas išreikšti padėką buvo protesto pareiškimas 
iždininkui už kruopščiai vedamą Lenkijai už trečdalio Lietuvos 
iždo atskaitomybę. žemių okupaciją su sostine 

Besiruošiant r inkimams, Vilniumi. Okupavę šį Lietuvos 
apylinkės narys Jonas Ka- kraštą, surengė prievartinius 
valiūnas, motyvuodamas, kad rinkimus su kariuomenės pa-
Michianos apylinkė, nors jauna, g a i D a , kad pripažintų šį kraštą 
bet gerai veikia, prašė valdybos Lenkijai. Panašiai, kaip 
pirmininką ir narius pasilikti ir pasielgė rusai-komunistai 1940 
tęsti darbą dar vienerius metus, metais. 
Daugumai susirinkusiųjų prita- p e r visą okupacijos laiką 
riant, valdyba sutiko. Kontrolės lenkai terorizavo lietuvius, prie-
komisija, įsteigus apylinkę, v a r t a norėdami padaryti juos 
buvo išrinkta dvejiems metams, i e n ka i s . Nemažai tokių 
tai jos nereikėjo r inkt i , sulenkėjusių lietuvių yra ir 
Apylinkės valdybą sudaro: pir- šiandien Vilniuje ir krašte. Jie 
mininkas Albinas Karnius, visi kovoja įvairiais būdais, kad 
vicepirmininkas Algirdas Ka- Vilnius ir Vilniaus kraštas būtų 
raitis, iždininkas Kazimieras prijungtas prie Lenkijos. Nuo 
Miecevičius, sekretorius Jonas 
Mockaitis, valdybos narė 
socialiniams reikalams Angelė 
Kamiene, valdybos nariai — 

pat Vilniaus įkūrimo Vilnius 
buvo Lietuvos sostinė, ir niekas 
jo nejungė su Lenkija. Lenkija 
ir šiandien dar tebevaldo 

Edmundas Ven- melskimės, kad Vilnius liktų 
narės Regina amžinai Lietuvos miestas ir 

valstybės sostinė. 

Vytautas Gutauskas ir Natalija nemažai Lietuvai priklau-
Vaznelienė. Kontrolės komisija: sančios teritorijos. Budėkime ir 
pirmininaks 
g ianskas , 
Vaitkienė ir Nijolė Vengrienė. 

Po to buvo finansininko Anta
no Grinos paskaita — 
pašnekesys apie vienerių metų 
gyvenimą Lietuvoje, kur jis su 
žmona praleido Vilniuje, dirb
damas finansinėse įstaigose. 

ŽYMIEJI LIETUVOS 
MIESTAI IR JŲ 

ŽYMENYBĖS 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Paskaita, nors neilga, buvo įdo- Šiauliai, Panevėžys ir Mari-
mi, aktuali; po jos prelegentas jampolė yra žymesni Lietuvos 
atsakė ir į klausimus, kurių bu- miestai. 
vo nemažai. Vilnius yra didžiausias Lietu-

Paskaitai pasibaigus, pirmi- vos miestas ir sostinė. Ten yra 
ninkas A. Karnius savo ir kitų katedra, universitetas (buvusi 
valdybos narių vardu padėkojo akademija), parlamentas ir 
susirinkimui už pasitikėjimą, d a u g k i t ų žymįų ir istorinių 
kartu išreikšdamas padėką A. pastatų. 
Grinai už įdomią paskaitą ir Kaunas pagal didumą — an-
padėkodamas Viktorijai bei tras Lietuvos miestas. Jame yra 
Algirdui Karaičiams už leidimą teatras, universitetas, meno 
pasinaudoti patalpomis. Tada m okykla, taip pat kultūros 
pakvietė visus pasivaišinti. 

A. K. 

x J e i jūs , arba 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: tas ta Agen-
cy of USA, P.O. Box 346, St. 
Clair Shores, Mi, 40060-0346, 
Tel.: 313-773-7529. Kalbame 
angliškai ir vokiškai. 

(sk) 

x Kalėdiniai siuntiniai Lie
tuvoje bus prieš Kalėdas, jei 
pristatysite juos į Baltia Ex-
press iki lapkričio 1 d. adresu: 
3782 W. 79 S t , Chicago, IL 
60662, tel 1-800-SPARNAI ar
ba 1-600-772-7624. 

(sk.) 

muziejus bei daug kitų žymių 
vietų. 

Klaipėdoje yra du uostai: 
žvejybos ir prekybos. Universi
tetas, konservatorija, institutai 
ir kitų vertų dėmesio įstaigų. 

Šiauliai — šiaurinės Lietuvos 
miestas. Čia yra prekybos, 
pramonės, švietimo ir kultūros 
centrai. 

Panevėžys — vidurio Lietuvos, 
prekybos, pramonės, švietimo ir 
kultūros centras. Svarbus ir 
religinis centras. 

Marijampolė — pagal didumą 
šeštas Lietuvos miestas. Ji yra 
užnemunės švietimo ir kultūros 
centras. 

Trumpame straipsnyje 
i neįmanoma visų įžymybių iš
vardinti. 

Audra Prialgauskaitė, 
Čikagos lit. m-los abiturientė 

VADOVU VAKARAS 
STOVYKLOJE 

Vadovai buvo labai juokingi. 
Pirmiausia pasirodė Vytas ir 
Aras. Mano manymu, jie atrodė 
juokingiausiai. Aras buvo lėlė, 
Vytas — jos savininkas. Jie 
kalbėjo apie Dainavą. Kai Vytas 
paklausė, ką Aras mėgsta. Aras 
atsakė, kad jis mėgsta tą dėžę, 
kuri yra pas jį. 

Rytis Vygantas 
Vakar lijo, mes žaidėme vidu

je. Man patiko vadovų vakaras. 
Paskutinis pasirodymas tikrai 
smirdėjo. Naktipiečiai buvo 
skanūs. 

Kęstutis Kalvaitis 

Vakar mano mama ir tėvas 
atvažiavo. Mes žiūrėjome filmą 
„Indiana Jonės and the lašt 
Crusade". Buvome ir vadovų 
vakare. 

Andrius Tauras 
(JAS universi teto laikraš

tėlis, 1992) 

VASARA DAINAVOJE 

Mes važiuojame į Dainavą, į 
Sendraugių stovyklą. Dainava 
yra labai graži stovykla. Ten 
susirenka daug šeimų. Mano 
mamytė irgi stovyklavo Daina
voje, kai ji buvo jauna. Ji ten 
susipažino daug draugų. Dabar 
ir jie stovyklauja Dainavoje. 

Aš susitinku su draugais iš 
įvairių miestų. Mes dainuojame, 
šokame, žaidžiame ir mau
domės. Vakare būna įdomios 
programos arba laužai. Man la
bai pat inka stovyklauti 
Dainavoje. 

Stovyklautojas, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinys. („Baltijos aidai") 

VILNELĖ 
(Legenda) 
(Pabaiga) 

— Koks bjaurus upelis, tarė 
kartą praeivis — Kam jis 
reikalingas? 

— Užversim jį — nusprendė 
miesto valdytojai. 

Vilnelė net aiktelėjo (skausmo 
išreiškimo garsas), prigludo 
(prisispaudė) prie akmenėlių ir 
tylėjo. Kai pasilenkė žilvitis 
nusiprausti, ji pasiguodė. 

— Tu man gera, ir tavęs nepa-
liksiu vienos, — atsakė jai 
šlamėdamas (reikšdamas garsą) 
karklas. 

— Tu nebereikalinga, — su
švokštė (piktai pasakė) 

puikuolis ąžuolas. — Žmonės 
seniai jau turi ugnies ginklus, 
ir tu miesto neapginsi (neapsau
gosi). Pasitrauk iš didžiųjų tar
po ir man daugiau nesirodyk! 

Ir beržas liūdnai lingavo 
viršūnę: 

— Pasitrauk, jei dar nori 
gyventi. 

Sustingo Vilnelė, jos gelmės 
apmirė! Ji mąstė naktų glū
dumoje (ramybėje, gilumoje), 
kad niekur neras paguodos be 
miesto bokštų. Bet ji nepakels 
ir tokio skausmo, kai vagą 
užvers. 

— Aš pasitrauksiu iš miesto 
ir liksiu savo iškastame take. Iš 
čia galėsiu matyti savo Vilnių. 

Vanduo pasitraukė, ir vaga 
užgeso. Tada užvertė ją, suly
gino, ištiesė gatvę. Vilnelė 
gailiai apsiverkė, kad nebema
to puikiųjų rūmų, nebegirdi 
kalbų. Buvo vieniša, suspausta 
tarp didžiųjų kalnų. Ir nieko ne
beliko, kaip ramiais vakarais 
skųstis lakštingaloms, svajoti 
žvaigždėtomis naktimis. Ji pa
ti nepastebėjo kaip sraunios 
bangelės skaisčiai sužibo. 

Jos žvilga (spindi), pliuška 
vidurdienio saulėje, sužėri 
auksu mėnesienoje ir kalba taip 
gražiai, taip ilgesingai, kad 
žmonės, toli išgirdę jos balsą, 
ateina į pašlaites (pakrantes), 
sustoję klausosi, kol sulaukia 
aušros. 

Neris gi šaltas pasitinka 
Vilnelės skaistumą. Prisiminęs 
praeitį, pašaipiai nusijuokia ir 
susidrumstęs išplukdo vandenis 
iš krantų, užlieja buvusį Šven
taragio slėnį ir vėl maurodamas 
(piktas) sugrįžta į savo vagą. 

Vilnelė gi nieko neatsako. Ji 
tik spindi, tik čiurlena. Manė, 
kad bus užmiršta, bet ji pasi
darė brangiausias Vilniaus 
papuošalas. Ji turi baltus 
akmenėlius — savo ašaras ir 
lakštingalas. Ir kas ją bent 
kartą matė, tas visada prisimins 
ir klaus: iš kur jos gražumas? 

Paulius J u r k u s 

VADOKLIAI 

Panevėžio apskrityje prie 
Juodos upės ir jos intako 
Aptekos yra miestelis Vadok
liai. Apie jo kilmę ta ip 
pasakojama: 

Kur dabar yra Vadokliai, 
senovėje buvo labai tankūs 
krūmai. Visi, kas tik pro juos ei
davo, paklysdavo. Visi paklydę 
ilgai vaikščiodavo, tai ir pa
vadino Vadokliais. 

Vadoklių parapijoje yra Lėno 
kaimas ir Užulėnio vienkiemis, 
kur gimė pirmasis Lietuvos 
valstybės prezidentas A. 
Smetona. 

GALVOSŪKIS NR. 2 

Brūkšnelių vietoje įrašykite 
raides, iš kurių susidarys žo
džiai pagal nurodytas reikšmes. 
Pirmąsias raides skaitydami 
žemyn, sužinosite spaudos drau
dimo laikų didvyrių pavadini
mą. 5 t. 1. 
— maldininkų lankomas Žemai
tijos miestelis. 2. 

vieta, kur palaidotas 
V. Kudirka. 3. kas 
parašė „Vardan Dievo" malda 
knygą. 4. 
Lietuvos kunigaikščio vardas. 5. 

gėlės vardas. 6. 
Šiaurėje gyvenąs gyvulys. 7. — 

— — — Sūduvos miesto 
pavadinimas. 8. 
— varnėno namelis. 9. 

vyskupo A. Bara
nausko gimtinė. 10. 

rašytojas, kuris išleido 
pirmuosius lietuviškus kalen
dorius. 

Kiek yra brūkšnelių, tiek 
tame žodyje yra raidžių. 

ff^-^y^ 

GALVOSŪKIS NR. 3 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Sujungę taškus sužinosite, ką 
tas berniukas su medinėmis 
klumpėmis (turbūt lietuvis) 
daro. Piešinėlį galite nuspal
vinti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 4 

Atsakykite į šiuos klausimus: 
1. Daiva turi tiek seserų, kiek 

ir brolių, o jos brolis Algis seserų 
turi du kartus daugiau, negu 
brolių. 

Kiek berniukų ir mergaičių 
yra šeimoje? 

2. Kiek iš viso yra devintukų 
(9) skaičiuose nuo 1 iki 100? 

3. Kaip kitaip vadinasi ne
didelis, gražus miškelis? 

Už visus tris uždavinius tei
singai išspręstus — 10 taškų. Jei 
kurio nors nepasisektų išspręs
ti — 5 taškai. 

Atsiuntė Gaja Bublytė 

GALVOSŪKIS NR. 5 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
sostinėje, Washington'e, Kon
greso rūmų bokšto viršūnę (Ca
pital dome) puošia milžiniška 
statula. Ką ši daili statula 
reprezentuoja ir kas yra jos 
kūrėjas? (Ši statula dabar yra 
atnaujinama). (5 taškai) 

Atsiuntė dr. E. Gerulis. 

GALVOSŪKIS NR. 6 
Štai pirmo skyriaus užda

vinys: Ant stogo tupėjo dešimt 
karvelių. Medžiotojas vieną iš jų 
nušovė. Kiek liko ant stogo kar
velių? (5 taškai) 




