
|,.|,|||,,,.I.I..I..IM..Ml..ll..l...ll>llM<l.l..l.i...ll..l 
. * t * * * * « . . t . » « « * » * « * * M I X I D ADC 6 0 6 

3 7 1 P I CSRAT1S 
THE L1BKARY O * COWt,Rl.SS 
KUROPKAM READING ROOM 
S « r x a l « D i v i i i o n 
R a s h i n a t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

PERIOaCALS 
August 15, 
VoLLXXXD£ 

THE LITHUANIAN WQRLD-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 15, 2001 

NEVVSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pate Mailed 08/14/01 
U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHUNK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.158 
Kaina 50 c. 

Lietuvos televizijos pertvarka 
sukėlė nepasitenkinimų bangą 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. 

(BNS) — Atsistatydinusios 
Lietuvos televizijos Naujienų 
direkcijos (LTN) vadovės Au
relijos Arlauskienės spaudos 
konferencija antradienį virto 
profesinių sąjungų vadovų mi
tingu. 

Spaudos konferencijoje bu
vusi Naujienų direkcijos va
dovė A. Arlauskienė dar kartą 
paaiškino savo atsistatydini
mo priežastis. Anot jos, ji ne
pritaria reiškiniams, vykstan
tiems Lietuvos nacionaliniame 
radijuje ir televizijoje (LRT). 
Ji piktinosi planuojama pa
keisti LRT apmokėjimo siste
ma, kai bus pereinama prie 
minimalaus ir autorinio atly
ginimo sistemos. 

A. Arlauskienė pakartojo, 
jog neketina dalyvauti kon
kurse LTN direkcijos vadovo 
vietai užimti. Vienas iš argu
mentų, pasak jos, yra tas, kad 
Naujienų direkcijos vadovui 
žadama mokėti 1,500 litų atly
ginimą ir 4,000 litų honorarą. 
„Žinau, kad toks atlyginimas 
yra ruošiamas ne man", sakė 
A. Arlauskienė. 

Ji -neslėpė, kad kalbėdama 
apie nekompetentingus vado
vus, ji turi galvoje Lietuvos 
televizijos direktore Ritą Mi
liutę. A. Arlauskienė taip pat 
kvietė piketuoti prie LRT pa
stato, neg naikinama „Pano
rama". 

Vėliau žodis buvo suteiktas 
Žurnalistų sąjungos pirminin
kui Rimgaudui Eilunavičiui, 
kuris energingai įrodinėjo, 
kad naujoji atlyginimų siste
ma darbdaviams suteikia 
visišką laisvę, kaip ir komer
cinėse struktūrose, darbuoto
jai netenka socialinių garan
tijų. R. Eilunavičius ne kartą 
pabrėžė, kad LRT yra valsty
binė, iš biudžeto išlaikoma in
stitucija, todėl joje turi galioti 
kitos taisyklės, nei privačiose 

Žurnalistų sąjungos parei
gūnas tikino, kad „nacionali
nis transliuotojas neprivati
zuojant taps privatizuotu", 
nes įvedus naują apmokėjimo 
sistemą, „virš visų darbuotojų 
pakibs Damoklo kardas". R. 
Eilunavičius agitavo žurna
listus „nesileisti tampo
miems". Pasak jo, tokia situa
cija yra jau visos Lietuvos 
žiniasklaidos problema. 

LRT kūrybinių darbuotojų 
profesinės sąjungos pirmi
ninkė Diana Vipartienė skun
dėsi, jog nuo profesinių są
jungų atstovų slepiamas LRT 
programų tinklelis ir teigė, jog 
darbuotojai nepasitiki dabar
tine Lietuvos televizijos vado
vybe. Daugiausia kritikos su
laukusi Lietuvos televizijos 
direktorė R. Miliutė, pasak 
kalbėtojos, elgiasi nepagar
biai, atsainiai kalba, nepalai
ko ryšių su profesine sąjunga. 

Pasak D. Vipartienės, per
tvarka „prilygsta darbuotojų 
genocidui", o Lietuvos televizi
jos veteranai, įvairių premijų 
laureatai, dabartinei LTV 
valdžiai tampa nebereikalingi, 
bandoma juos pakeisti komer
cinių telezijų „žvaigždėmis". 

Spaudos konferencijoje daly
vę televizijos darbuotojai šū
kaliojo, kad LRT generalinis 
direktorius Valentinas Milak-
nis ir R. Miliutė taip pat turi 
dirbti pagal autorines sutar
tis. 

Daugiau kaip mėnesį LRT 
vyksta skausmingos reformos, 
kurias pradėjo generaliniu di
rektoriumi tapusio V. Milak-
nio sukurta komanda. Visiems 
Lietuvos radijo darbuotojams 
jau įteikti atleidimo lapeliai. 
Iš 290 Lietuvos radijo darbuo
tojų po pertvarkos turėtų likti 
apie 190. Lietuvos televizijoje 
šiuo metu dirba 550 žmonių, o 
po reformos LRT administra
cija žada palikti 240 darbuo
tojų. struktūrose. 

„The Wall Street JournaF žeria 
pagyrimus Lietuvos premjerui 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. 
(BNS) — JAV verslo ir ekono
mikos dienraštis „The Wall 
Street Journal" antradienį pa
skelbtame straipsnyje negaili 
pagyros žodžių Lietuvos prem
jero Algirdo Brazausko ryžtui 
siekiant Lietuvos narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES) ir NATO. 

Straipsnyje pabrėžiama, kad 
vos A. Brazauskui tapus 
premjeru, jis buvo priverstas 
patvirtinti, jog jo įsipareigo
jimai atvesti Lietuvą į Vaka
rus yra tokie pat stiprūs, kaip 
ir jo pirmtakų. Atkreipiamas 
dėmesys, kad A. Brazauskas 
pirmąjį savo vizitą surengė į 
Briuselį, kur įsikūrusios ES ir 
NATO būstinės, ir ši kelionė 
buvo sėkminga. 

Pasak straipsnio, buvęs ko
munistų partijos vadovas A. 
Brazauskas aiškiai parodo, 
kad Lietuva nesilankstys dėl 
kiekvieno ES ir NATO įgei
džio. Tačiau „nedaugeliui 
Briuselyje" reikalingi papildo
mi įrodymai dėl A. Brazausko 
ketinimų atvesti valstybę į 
Vakarų struktūras. „Jis yra 
vienas labiausiai patyrusių 
politikų Rytų Europoje ir iš 
komunistų partijos vadovo 
sėkmingai tapo demokratinės 
valstybės vyru", rašo „The 
Wall Street Journal". 

Kaip dvi sudėtingiausias 
problemas, iškylančias Lietu
vai siekiant narystės NATO ir 

ES, dienraštis įvardija Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
uždarymą bei santykius su 
kaimynine Rusijos Karaliau
čiaus sritimi. 

Dienraštis atkreipia dėmesį 
į kitokį nei ankstesnės val
džios, „miglotą" A. Brazausko 
ir jo vadovaujamų socialde
mokratų požiūrį dėl IAE už
darymo laiko. Pažymima, kad 
A. Brazausko požiūriu, IAE 
uždarymo data — „tai atviras 
klausimas", dėl kurio reikia 
derėtis, atsižvelgiant į ES pa
siūlymus ir socialines bei eko
nomines pasekmes. 

* Lietuvos cen t ro sąjun
gos (CS) vadovas Kęstutis 
Glaveckas įžvelgia vis labiau 
gilėjančius prieštaravimus 
tarp finansų ministrės, nepar
tinės Dalios Grybauskaitės ir 
premjero, socialdemokratų va
dovo Algirdo Brazausko. K. 
Glaveckas spėjo, jog ateityje 
neišvengiamai gilės prieštara
vimai tarp „labai racionalios" 
finansų ministrės vykdomos 
politikos ir socialdemokratų 
noro įgyvendinti savo pažadus 
rinkėjams. „Finansų ministrė 
bando vykdyti konservato
riaus Andriaus Kubiliaus pra
dėtų valstybės išlaidų maži
nimo politiką, o tuo pat metu 
socialdemokratai turi vykdyti 
savo pažadus", sakė centristai. 
K. Glaveckas taip pat ruimą-

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 

J Ameriką paėjusį savaitgalį atostogų atvykus JAV ambasad nus Lietuvai .John Teffl savo poilsi derino su pareigo
mis. Apsilankęs Čikagoje, ambasadorius surengė keletą susiti-umų su užsienio lietuvių organizacijomis. JAV diploma
tas neaplenkė ir ..Draugo" dienraščio. Iš dešinės: J. Tefft ir ; mona Mariella, „Draugo" vyriausioji redaktore Danute 
Bindokiene. Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, konsule ekonominiams reikalams Lina Sker-
stonaite ir Lietuvos Garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleia Jono Kuprio nuotr 

Pasaulio lietuviai priėmė 
pareiškimą dėl NATO plėtros 
Seinai, rugpjūčio 14 d. 

(Elta) — Lenkijoje, Seinuose, 
vykstančiame Pasaulio lietu
vių bendruomenės (PLB) ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos kraštų pirmininkų 
suvažiavime antradienį buvo 
priimtas pareiškimas dėl pa
ramos Lietuvos narystei 
NATO 2002 metais. 

Pareiškimas adresuotas 
JAV prezidentui George W. 
Bush, Lenkijos Respublikos 
prezidentui Aleksander Kwas-
niewski ir Lietuvos Respubli
kos prezidentui Valdui Adam
kui. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės kraštų pirmininkai ir 
Lietuvių jaunimo sąjungos 

* Lietuvos centro sąjunga 
(LCS) pareiškė esanti pasi
piktinusi Užsienio reikalų mi
nisterijos, vyriausybės ir pre
zidentūros neveiklumu ginant 
Lietuvos piliečių ir valstybės 
orumą. Pasipiktinimą sukėlė 
tai, jog Lietuvos valdžios ins
titucijos nereagavo į žinia-
sklaidoje paskelbtą informaci
ją apie praėjusią savaite Ro
kiškyje italų verslininko Ange
lo Frosio surengtą labdaros 
vakarą. Pasak spaudos, pak
viesti į „svarbų kultūrinį ren
ginį" prie Rokiškio krašto mu
ziejaus, vietos gyventojai išvy
do padėvėtų drabužių dėžes. 
Tačiau, prieš išdalindami lab
darą, italai pakvietė rokiškė
nus sudainuoti vergų choro 
partiją iš Giuseppe Verdi ope
ros „Nabukas". Vėliau vietos 
gyventojai sugiedojo ir Lietu
vos himną. Išdalinę labdarą, 
italai surengė labdaringas vai
šes. Visą renginį italai nufil
mavo. Centristai piktinasi, jog 
valdžios institucijos „niekaip 
viešai nesureagavo į pasityčio
jimą iš Lietuvos himno ir Lie
tuvos piliečių Rokiškyje, kuo
met neturtingi žmonės buvo 
moraliai prievartaujami giedo
ti vergų himną bei, po to, ir 
Lietuvos himną, mainais už 
padėvėtus drabužius ir mais
tą". (BNS) 

to, jog dėl socia ldemokratų 
„agrarininkų" Seime pageida
vimų iškils prieštaravimų 
tarp premjero A. Brazausko ir 
socialliberalų deleguoto žemės 
ūkio ministro Kęstučio Kristi-
naičio. Tai, centristo nuo
mone, įvyks tuo atveju, jeigu 
socialdemokratų atstovai Sei
me užsispirs, kad būtų įgy
vendinta įstatymu numatyta 
nuostata skirti žemės ūkiui 10 
proc. biudžeto. Pernai žemės 
ūkiui buvo skirta 5.2 proc. 
biudžeto lėšų. (BNS) 

atkurtų istorinį teisingumą ir 
užtikrintų vieningų, nedalo
mų, saugių ir pastovių, ekono
mine gerove grįstų Europos 
namų atkūrimą. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės vardu pareiškimą pasi
rašė PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės ir Jaunimo sąjungos 
kraš tų pirmininkai , sus i r inkę 
į metinį suvažiavimą Seinuo
se, atstovauja daugiau kaip 
vieną milijoną lietuvių vieni
jančioms organizacijoms, esan
čioms 32-ose valstybėse. 

KLa; pėdos rajone rastas 
proistorinis Toleikių kapinynas 

Klaipėda, rugpjūčio 14 d. kapinynas „nesuradus tikslios 

kraštų pirmininkai minėtame 
pareiškime pasveikino Lietu
vos pastangas rengiantis na
rystei NATO, paragino JAV ir 
Lenkijos vadovus ir toliau 
ryžtingai remti naujų narių, 
tarp jų Lietuvos bei kitų Balti
jos valstybių, pakvietimą tapti 
NATO narėmis per 2002 me
tais Prahoje vyksiantį viršū
nių susitikimą. 

Pareiškime pažymima, kad 
Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių narystė NATO gautinai 

(BNS) — Klaipėdos rajone ar
cheologų grupė kasinėjimų 
metu aptiko vieną seniausių 
Lietuvoje laidojimo paminklų 
— Toleikių kapinyną. 

Kaip rašo dienraštis „Klai
pėda", liepos ir rugpjūčio mė
nesiais archeologo Lino Tamu-
lyno grupės atlikti žvalgo-
mieji-archeologiniai tyrinėji
mai Dovilų seniūnijos Toleikių 
kaimo ribose buvo sėkmingi: 
atkasti pirmieji 2-4 m.e. am
žiaus Toleikių kapinyno palai
dojimai. Šioje Klaipėdos rajo
no vietoje protėviai buvo lydi
mi į amžiną kelionę dar prieš 
1600-1800 metų. Tai vienas iš 
seniausių laidojimo paminklų 
Lietuvoje. 

Pasak dienraščio, Toleikių 
kapinynas Klaipėdos rajone 
buvo išaiškintas IX amžiaus 
pabaigoje, tačiau pokario me
tais tiksli šio senkapio vieta 
buvo užmiršta. 

1926 m. Karaliaučiuje iš
leistoje S. Bolin knygoje apie 
romėniškų ir Bizantijos mo
netų radimvietes Rytprū
siuose rašoma, kad Karaliau
čiaus muziejuje saugomos Ro
mos imperatoriaus Marko Au
relijaus ir Faustinos bronzinės 
monetos iš Toleikių kaimo 
kapinyno. Vėliau išleistoje ki
toje knygoje apie Klaipėdos 
krašto istoriją nurodoma, kad 
Toleikių kaime yra kapinynas 
iš 200-400 metų po Kristaus 
laikotarpio su griautiniais pa
laidojimais, romėniškomis mo
netomis ir žirgų kapais. 

Pokaryje, iš kaimo išvykus 
vietiniams gyventojams, tiksli 
kapinyno vieta buvo užmiršta. 
Sovietmečiu kapinynas buvo 
įrašytas į Lietuvos TSR Kul
tūros ir istorijos paminklų 
sąrašą ir keletą kartų archeo
logai žvalgė Toleikių kaimo 
laukus. Iki 1990 m. menamoje 
kapinyno vietoje buvo nelei
džiami kasinėjimai, apriboja
ma ūkinė veikla, nors pats 

jo vietos" iš kultūros paminklų 
sąrašo buvo išbrauktas. 

Pasak dienraščio, po Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo prasidėjo Toleikių kapiny
no naikinimas: kapinyno spė
jamoje teritorijoje žemė išda
lyta smulkiais sklypais Klai
pėdos miesto ir rajono gyven
tojams. Šioje teritorijoje buvo 
atvežti ir pastatyti gelžbetonio 
garažai, o 2001 m. pavasarį 
pradėtas pilti kelias bei ant 
aukščiausios kalvos iškastos 
pamatų duobės rūsiams, iš
pilti pamatai, sumūrytos sie
nos. 

Pasak dienraščio, neatsakin
gi Klaipėdos rajono savival
dybės ir apskrities pareigūnai, 
neprieštaraujant Kultūros ver
tybių apsaugos departamen
tui, pritaria spėjamos kapiny
no teritorijos užstatymo pla
nui. 

Iškilus kapinyno išnykimo 
pavojui, subruzdus istorikams 
ir archeologams, buvo skubiai 
paruošta archeologinių žvalgo
mųjų tyrinėjimų programa 
kapinynui aptikti ir saugo
mai teritorijai nustatyti. 

„Klaipėdos" teigimu, nei 
Klaipėdos rajono svaivaldybė, 
nei Kultūros vertybių apsau
gos institucijos, 6,000 litų rei
kalingų žvalgomiesiems kasi
nėjimams nesurado, o Klaipė
dos apskrities viršininko ad
ministracija atsisakė stabdyti 
statybos darbus, nes „neturi 
tikslių duomenų apie kapi
nyną". 

Archeologams pradėjus ka
sinėjimus, atkasti pirmieji 2-4 
m. e. amžiaus kapai padėjo iš 
naujo atrasti Toleikių sen
kapį. Tai didelis, daugiau kaip 
du hektarus užimantis laidoji
mo paminklas. 

* Sekmadien io v a k a r e 
Pažaisl io v ienuolyno kie
m e vykusiame muzikos festi
valio koncerte Giuseppe Verdi 
„Reųuiem" atliko beveik 500 

* Lie tuvos Užsienio rei
kalų minis ter i ja įURM) svei
kina Skopjėje pasirašytą tai
kos susitarimą, kuris gali už
tikrinti ilgalaikę taiką Make
donijoje. Pirmadienį, dalyvau
jant Makedonijos vyriausybės 
bei etninių albanų atstovams, 
buvo pasiektas politinis susi
tarimas, kuris, kaip tikimasi, 
nutrauks jau pusmetį Make
donijoje vykstančius susirėmi
mus tarp vyriausybinių pajė
gų ir etninių albanų sukilėlių. 
„Pasiektą susitarimą Lietuva 
vertina kaip svarbų žingsnį il
galaikės taikos šioje buvusioje 
Jugoslavijos Respublikoje iš
saugojimo linkme", rašoma 
pranešime. (BNSI 

* L ie tuvos vyriausybė 
s iekia Vokiet i jos palaiky
mo, kad Europos Sąjunga nu
matytų specialias lėšas Ignali
nos atominės elektrinės užda
rymui. Tai po susitikimo su 
Vokietijos federaliniu finansų 
ministru Hans Eichel pareiškė 
premjeras Algirdas Brazaus
kas. Anot jo, vyriausybė norė
tų, jog šios lėšos nebūtų skai
čiuojamos į bendrą finansinės 
paramos Lietuvai sąmatą. 
„Jeigu lėšos, reikalingos Igna
linos uždarymui, būtų įtrauk
tos (į šią sąmatą - BNS), bus 
didelė nelygybė, palyginti su 
kitomis valstybėmis, stojan
čiomis į ES", sakė A. Brazaus
kas. Premjeras mano, kad jei 
ES norėtų kuo trumpesnio 
IAE uždarymo termino, tuo di
desnės kasmetinės investicijos 
turėtų būti nustatytos. IBNS> 

* P remje ra s Algirdas Bra
zauskas vis dar neranda žmo
gaus, sutinkančio dirbti jo 
spaudos atstovu. Šios pareigos 
siūlomos buvusiai liberalų 
susisiekimo ministrų Gintaro 
Striauko ir Daliaus Barakaus-
ko atstovei spaudai, žinomai 
telezijos žurnalistei Nemirai 
Pumprickaitei. (LR, Elta) 

* Didžiausiuose pasaul io 
verslo la ikraščiuose , pir
miausiai įtakingajame britų 
„Financial Times", antradienį 
išspausdintas kvietimas aukštą 
populiarumą turintiems ban
kams dalyvauti Lietuvos že
mės ūkio banko (LŽŪB) priva
tizavime. Valstybė ketina par
duoti visas turimas LŽŪB ak
cijas — 76.02 procento. (KD, 
Elta) 

* Draug i škam susit ikimui 
su Lietuvos k o m a n d a besi
rengiančią Izraelio futbolo 
rinktinę Lietuvoje visur lydi 
Izraelio specialiųjų tarnybų ir 
Vilniaus policijos pareigūnai. 
Oficialioje Izraelio delegacijoje 
— 33 žmonės, tarp kurių du 
yra Izraelio specialiųjų tarny
bų pareigūnai. Viešnagės 
Kaune metu izraeliečiai rūpi
nasi savo rinktinės saugumu. 
Pagal tarptautinius susitari
mus, Izraelio specialiųjų tar
nybų pareigūnams nereikia 
leidimų įsivežti ginklus. Kau- , 
ne Izraelio komandą lydi ir 
keli iš Vilniaus atvykę polici
jos pareigūnai. Treniruotėse 
futbolininkus taip pat lydi po
licijos apsauga. Svečių pagei
davimu, treniruočių metu sta
dione nebūna jokių pašalinių 
asmenų. IBNS> 

žmonių. Lietuvos profesiona
lios muzikos scenoje tai — re
kordinis atlikėjų skaičius. 
Pažaislyje koncertavo muzikai 
iš keturių pasaulio žemynų ir 
12 valstybių. (LR, KD. Eiu) 

* Lietuvos centro sąjunga 
(CS) neketina jungt is nei su 
Lietuvos liberalų sąjunga 
(LLS), nei kitomis partijomis, 
tačiau sieks suburti stiprų 
vidurio dešiniosios pakraipos 
sparną, antradienį spaudos 
konferencijoje Seime pareiškė 
CS pirmininko pavaduotojas 
Regimantas Čiupaila. Jis pra
nešė, jog rugsėjo 8 d. Vilniuje 
bus rengiama „didelė teorinė-
praktinė" konferencija, kurioje 
bus aptariamos vidurio deši
niosios pakraipos politikos 
perspektyvos Lietuvoje. Be po
litologų, konferencijoje ketina 
kalbėti CS, LLS bei Modernių
jų krikščionių demokratų są
jungos (MKDS) atstovai. <BNS> 

* Branduolinio kuro pa
naudojimą Ignalinos ato
minėje elektrinėje (IAE) tyrę 
Tarptautinės atominės ener
gijos agentūros (TATENA) 
specialistai nerado jokių pa
žeidimų, pranešė IAE direk
torius Viktoras Ševaldinas. 
Pasak jo, dar laukiama doku
mento su galutinėmis išva
domis, tačiau žodžiu žinovai 
sakė, kad „problemų nėra". 
TATENA inspektoriai pagal 
susitarimą su Lietuvos vy
riausybe nuolat tikrina, kad 
branduolinis kuras būtų nau
dojamas tik taikiems tiks
lams, taip pat nuolat tikrina 
kiekvienos naujos kuro parti
jos kokybę. Branduolinį kurą 
IAE perka iš Rusijos. (BNS) 

* Vienas iš Socialdemok
r a t u partijos vadovų Vyte
nis Andriukaitis savo 50-metį 
atšventė puota ištaigingame 
Vilniaus restorane „Maldžio 
kupolas". Jubiliatą pagerbė ir 
partijos pirmininkas bei prem
jeras Algirdas Brazauskas. 
Ūmaus charakterio ir ambi
cingą politiką sveikinęs A. 
Brazauskas ragino jį būti ra
mesnį ir kai kuriuos planus 
atidėti dešimtmečiams, CR. EIU> 

* Ateinantį sezoną Ar
vydą Sabonį savo komandoje 
norėtų matyti ne tik Kauno 
„Žalgiris", bet ir Ispanijos 
„Barcelona". (LŽ, Elta) 

* Iš vyriausybės rezervo 
Kultūros ministerijai nutar
ta skirti 300,000 litų parengti 
Valdovų rūmų pamatų konser
vavimo ir apsaugos darbų pro
jektams, reikalingiems atei
nančių metų darbams atlikti. 

(Elta' 
* Mokesčių policijos de

par tamento Vilniaus apskri
ties skyriaus pareigūnai dėl 
tarnybos pareigų neatlikimo 
iškėlė baudžiamąją bylą Švie
timo ir mokslo ministerijos 
Švietimo aprūpinimo centro 
direktoriui Tautvydui Saliui. 
Už šį nusikaltimą numatomas 
laisvės atėmimas iki 4 metų 
su bauda ir teisės dirbti tam 
tikrą darbą atėmimu arba be 
jų. T. Salys kol kas nėra ap
klaustas, jis dabar atostogau
ja. Mokesčių policija T. Salio 

' veikla susidomėjo, gavusi in
formacijos, kad jis pervedė be
veik 14,000 JAV dolerių Len
kijos leidyklai už Lietuvoje 
niekam nereikalingų vadovė
lių apie santechniką ir dujų 
įrangą įsigijimą. <BNS> 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio 15 d.: Švč. M. Marijos 

dangun ėmimas (Žolinė); Arvilaa, Na
poleonas (Napalys), Marija, Rūgite, 
Sigitas, Utenis, Visvilas, Vydene. 

Rugpjūčio 16 d.: Sv Steponas 
Vengras; Alvitą, Butvydas, Grasilda, 
Jokimas, Rokas, Steponas, Sarone. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

„VIENYBĖ TEŽYDI" 
STOVYKLOS PRITYRUSIŲ 

SKAUTŲ PASTOVYKLĖS 
DIENORAŠTIS 

Š e š t a d i e n i s , 2001 l i e p o s 7 
d. 

Dalis stovyklaujančių pri t . 
skautų atkeliavo į stovyklą 
dviračiais, o ki tus atvežė jų 
šeimos ar autobusas. Mūsų 
pastovyklę sudarė: 

„Gelež in ių ž i r g ų " s k i l t i s 
— prityrę skautai : Saul ius 
Fabianovich (skil t ininkas), 
Darius Aleksiūnas, Danius 
Čarauskas, Tomas Milo, Ma
rijus Spitrys. 

„ D e g a n č i ų s l i b inų" s k i l t i s 
— p r i t y r ę s k a u t a i , k a n d i 
d a t a i : Darius Ju tz i (skilt inin
kas), Viktoras Jučas , Tomas 
Ambutas, Jonas Ankus, Pūkas 
Platakis. 

P a s t o v y k l ė s š t a b a s : — Sv 
vs Donatas Ramanauskas — 
viršininkas ir Mr. Tom Milo 
— pavaduotojas. 

S k a u t ų Vyčių k a n d i d a t ų 
b ū r e l i s : Danius Andriušis , 

>\ris Dumbrys, Karolis Užgi
ris, Ju l ius Griauzdė. 

Beveik visi skauta i stovyklo
j e buvo apie lval . p . p . Paval
gę pietus, šokom prie stovyk
los įrengimo darbų: palapi
nes pasistatėm, paruošėm 
guolius, susidėjome reikme
nis . Šiandienos pionerijos 
projektas buvo pas ta ty t i džio
vyklą miegmaišiams, rankš -
luosčiams bei skalbiniams. 
Skautai turėjo progą pavar
toti miško į rankius bei iš
bandyti savo gabumus pione
rijos mazgų rišimui. Vakare 
buvo pastovyklės laužas . 
Skautai vėlai pradėjo k rau t i 
laužą, dar ilgiau t ruko kol 
pagaliau užkūrė. Per daug 
nedainavome. Buvo smagu t ik 
pasėdėti aplink lauželį ir pa
sidalinti mint imis apie praė
jusią dviračių kelionę ir apie 
ateinančias stovyklos dienas. 
Pastovyklės veiklos temos — 
dviratininkavimas, „Stovyk
lautojo kirvuko ženklo" pro
gramos atl ikimas ir prit . sk. 
kandidatų paruošimas įžo
džiui. 

S e k m a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
8 d. 

Po pusryčių dalyvavome šv. 
Mišiose, kurias aukojo kun. 
Ambrasas iš Lietuvos. Oras 
saulėtas, karš tas . Visur dul
kės, ypač vilkiukų rajone. Po
piet pradėjome antrą pione
rijos projektą: dviračių pasta
tymui įrengimą. Visi skau ta i 
smarkiai dirbo ir pasiekė ge
rų rezultatų. Iki dienos pabai
gos buvo tvarkingai sus ta ty ta 
14 dviračių naujame įrengi
me. Vakare buvo pi rmas ben
dras laužas, kurį sukrovė 
mūsų skautai , o pravedė sto
vyklos laužavedė, sesė Ramo
ną Žemaitienė. 

P i r m a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
9 d. 

Šiandien pradėjome savo ry
tinę mankštą, 7 mylių pasiva
žinėjimą dviračiais. Pasto-
vyklė aiškiai pasidalino į dvi 
grupes: priekyje t raukė 5 
„geltonmarškiniai", tai skau
tai, kurie dalyvavo 4 dienų 
dviračių kelionėje į stovyklą 
(visi dėvėjo kelionės „unifor
mą" — geltoni dviratininko 
marškinėliai „bike jerseys"), o 
iš pasakos — „žaliukai", atva
žiavusieji tiesiai į stovyklą (jie 
dėvėjo žalius darbo unifor
mos marškinėlius). Matyt , 
kad „geltonmarškiniai" kelio

nės m e t u sustiprėjo. Po pus
ryčių s k a u t a i turėjo atl ikti 
uždavinį: k iekvienas turėjo 
s u k r a u t i mažą laužą ir išvirti 
puodelį vandens . Kai kur ie 
skau t a i a t l iko per pusvalandį, 
o kai k u r i e m s t ruko beveik 
t r is va l andas ! Sunkiausiai se
kėsi t i ems skau tams , kurie 
per d a u g skubėjo. 

Popiet prasidėjo pirmoji da
lis, p i rmos pagalbos kursų 
dal is . Sesė Shirley Ambutienė 
vieną skilt į mokė „CPR" prin
cipų (dirbt inio kvėpavimo ir 
š i rdies p lak imo metodai), o 
dr . M i n d a u g a s Griauzdė dėstė 
k i t u s p i rmos pagalbos meto
dus a n t r a i skilčiai. Vakare 
buvo „ Š a k ų laužai". Į mūsų 
laužavie tę atvyko jūrų skau-
tai ,-ės ir pri tyrusios skautės . 
Smagia i padainavom ir pažai
dėm keletą žaidimų. Po tylos 
vyko „puolimai". Prit . skauta i 
pagavo j ū r ų skautę „Pupą", 
bet k i toms pasisekė pagrob
t i „Degančių slibinų" gairelę. 

A n t r a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
10 d . 

Ryt inė mankš ta : 10 mylių 
dviračių pasivažinėjimas. 
Š iand ien skau ta i baigė pir
mos pagalbos kursus . Popiet 
s k a u t a i išėjo gamtos žygin. 
J ų uždavinys buvo ras t i visus 
medž ius , kur ie pažymėti „Ra-

•ko medžia i" (1980) knygutėje. 
V a k a r e buvo pastovyklės lau
žas. P r i e laužo pasidal inome 
mūsų kiekvieno geriausiai 
p r i s imin tą a r b a didžiausią įs
pūdį padar ius į momentą 
skautavime. 

T r e č i a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
1 1 d . 

Ryt inė makš ta : 12 mylių 
dviračiu pasivažinėjimas. 

Po pusryčių skau ta i vyčiai 
k a n d i d a t a i ir vyr. skau tės 
kand ida tė s pravedė skau-
tams- ,ėms ir prit . skautams, -
ėms Orientacijos užs iėmimus. 
Susk i r s t ė visus į ke tu r ias 
miš r i a s grupes ir atliko ketu
ris uždavinius /žaidimus, ku
r ie lavino kompaso ir žemė
lapio vartojimą. Popiet pra
dėjome ruošt is mūsų 2 dienų 
dviračių kelionei. Vakare bu
vo an t r a s i s stovyklos bendras 
l aužas . 

K e t v i r t a d i e n i s , 2001 l ie
p o s 12 d. 

Atsikėlę susidėjome dvira
č ius i r re ikmenis dviračių ke
lionei. Tuoj po pusryčių susi
r i nkome automobilių s ta tymo 
aikštėje . Išsirikiavome visi va
žiuojantys: 12 pr i tyrusių 
s k a u t ų ir prit . skautų kand i 
datų: 

D a n i u s Andriušis , Dar ius 
Aleks iūnas , Danius Čaraus 
kas , Tomas Milo, Marijus 
Sp i t rys , Dar ius Ju tz i , Paul ius 
Leipus , Viktoras Jučas , Jonas 
Ankus , Tomas Ambutas , Pu-

* k a s P la t ak i s . 
3 pr i tyrus ios skautės („Var

lių" skilt is): Audra Brooks, 
Alina Meilytė, Julytė Vallee. 

8 vadovai: Donatas Rama
n a u s k a s , Rasa Ramanauskie
nė, R e n a t a Borucki, Dalia Žy-
gienė, Aras Lintakas, Tadas 
S t ropus , Larana Stropienė, 
Tom Milo. Išvažiavome apie 
10 v.r. Atsiradome Traverse 
City, MI, (apie 90 mylių į 
š i au rę nuo Rako stovyklos). 
Ten dvira t in inkai išsikrovė, o 
pri t . skau tės važiavo toliau 

Kel iones dviračiais į S leeping Bear Dunes dalyviai . Iš k. • T. S t r o p u s , D. R a m a n a u s k a s , P. P l a t a k i s , T. 
A m b u t a s . D. Andriušis , J . Vallee, A. 
į-ucki. Klupo — J . Ankus , P. Leipus. 
k a s . V. Jučas. 

l ink Leelanau State Pa rk su 
sesėmis Dalia, Rasa i r Rena
t a . Pradėjome dviračiais va
žiuoti apie 12 v. p.p. Dvirati
n inka i važiavo į šiaurę Grand 
Traverse įlankos krantu . Oras 
labai gražus, bet t ruput į vė
juotas . Pakelyje sustojome 
Sutton's Bay ir Northport 
miesteliuose. Atvykome į Lee
l anau State Park , esantį pa
čiame Leelanau pasiasalio 
gale, apie 5:30 v. p .p . Prie 
parko įvažiavimo mūsų lau
k ė sesės „varlės". Tuoj pat 
pradėjome nakvynės paruoši
mą, o po to vakarienės gami
nimą. Patiekalas buvo skau
t ų mėgstamiausias „Caveman 
Stew', t. y. mėsos ir daržovių 
mišinys, suvyniotas aliumi-
niame voke ir iškeptas ant 
anglių. Broliai ir sesės gra
žiai dirbo ka r tu ir ka i viskas 
buvo paruošta, susėdę kartu 
pasimeldėme už gražią dieną 
ir gerai pasisekusią kelionę. 
Po to valgėme ka ip „kani
balai", nes visi buvo labai iš
alkę po ilgos dienos kelionės. 
Po vakarienės prit. skautai 
išėjo į trumpą žygį, kurio 
metu nagrinėjo ir diskutavo 
skautų įstatų prasmę. Žygio 
metu prityrę skautai,-ės ir 
vadovai paruošė lauželį labai 
jaukioje vietoje, netoli Michi-
gan ežero kranto, Leelanau 
švyturio papėdėje. P r ie to lau
želio paskutiniems saulės 
spinduliams šviečiant, septy
ni kandidatai davė prityru
sio skauto įžodį: Marijus Spit
rys, Darius Jutzi , Viktoras 
Jučas , Paulius Leipus, Jonas 
Ankus, Tomas Ambutas, Pū
kas Platakis. 

Visi nustebo, kai mūsų įžo
džio metu prie laužo pasirodė 
stovyklos viršininkas, Edis 
Leipus. Jis labai gražiai pa
sveikino naujus pr i t . skau
tus , jų tarpe buvo jo sūnus 
Paulius. Po įžodžio pasivai
šinome sausainiais, karš ta ka
kava ir spragintais kukurū
zais („popcorn"). Vakaras šal
tas ir vėjuotas. Visi su dideliu 
noru sulindo į savo šiltus 
miegmaišius ir sapnavo, kas 
ryt jų laukia... Tikimės, kad 
nauji prit. skautai ilgai prisi
mins įžodžio vietą ir apeigas 
tokioje nuostabioje stovykla
vietėje. 

P e n k t a d i e n i s : 2001 l iepos 
13 d. 

Kėlėmės su aušra, apie 6 v. 
r. Sutvarkėme savo stovykla
vietes ir pasiruošėm pusry
čius. Prieš išvažiuojant iš Lee
lanau State park, nuėjome 
prie Leelanau švyturio nusi
fotografuoti. Pradėjome šian
dienos dviračių kelionę apie 
9 v. r. Trumpai sustojome 
Northport miestelyje, o po to 
važiavome nauju keliu. Dau
giau kalnuotu negu vakar. 
Keli skautai turėjo trumpam 
laikui pavažiuoti atomobiliuo-
se, atsigauti nuo nuovargio. 
Leeland miestelyje atsirado
me apie 11:30 v. r. Sustojome 
pavalgyt pietus. Malonu, kad 
tuo pačiu laiku atsirado ir 
prit. skautės ir ka r tu su mu
mis pavalgo. Popiet, kelias i 5-

Meilyte, A. Brooks, D. Žygiene, R. Ramanauskiene, L. Stropienė. R. Bo-
D. Jutzi, S. Fabianovich, D. Aleksiūnas, T. Milo, M. Spitrys. D. Caraus-

Nuotr. D Ramanausko 

silygino. Nuostabiai gražus 
buvo Glen Lake ežeras. Bai
gėm dviračių kelionę Empire 
miestelyje, Sleeping Bear 
Dunes national Lakeshore in
formacijos centre. Ten yra 
muziejus ir informacinis kios
kas apie vietovės geologiją, is
toriją ir gamtą. Ilgai nedelsė-
me, nes mūsų dar laukė 2 va
landų automobilių kelionė at
gal į Rako stovyklą. Vos su
spėjome grįžti laiku pavalgyti 
vakarienę. Vakarinė progra
ma: šokiai! Visi kelionės da
lyviai galėjo pasididžiuoti sa
vo at l ikta kelione ir papasa
koti t iems, kurie nedalyvavo. 
Brolis Jus t inas Andriušis gra
žiai tvarkė muzikos grojimą 
(CD). 

Š e š t a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
14 d. 

Šį rytą su mumis dviračių 
mankštą atliko jūrų skautė 
Pupa — ta i buvo jos kakla
raiščio „išpirkimas", nes ji 
buvo pagauta prit. skautų 
pastovyklėje puolimo metu. 
Pupą pah/dėjrj jūrų skaučių 
vadovė Laura Lapinskienė. 
Taip pat sesė Pupa kiekvie
noje kryžkelėje sutiko jū rų 
skaučių grupelę. Po pusryčių 
s.v. kandidatai ir v.s. kandi
datės paruošė orientacijos 
varžybas. Dalyviai, susiskirs
tė poromis, sudarė 18 koman
dų. Kiekviena pora bandė per 
t rumpiausią laiką surast i 
miške sukabintus kontrolės 
punktus (vėliavėles), sužymėtus 
stovyklos žemėlapyje. Varžy
bas laimėjo prit. skautai Sau
lius Fabianovich ir Danius 
Čarauskas . Popiet stovyklą 
lankė svečiai ir tėveliai. Mes 
ta ip pa t pasiruošėm pasirody
mui. Bendro laužo metu mū
sų grupė apsirengė kaip Afri
kos džiunglių gyventojai, su 
paparčių sijonais, „kauli
niais" karoliais ir juodu gri
mu. Įbėgę į laužavietę atliko
me du šokius: „Tango" ir 
„Flea-Fly. Visi buvo nuste
binti — jau labai seniai kas 
nors tokį Šokį su tokia ap
ranga atliko. 

S e k m a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
15 d . 

Po pusryčių buvo šventos 
Mišios su kunigu Ambrasu. 

Prie Lake Eden ežero dalyva
vome Jūros dienos - apeigose. 
Popiet brolis Tom Milo pra
vedė strėlių šaudymą. Va
kare buvo mūsų pastovyklės 
laužas, į kurį pakvietėm apsi
lankyti prit. skautes ir vil
kiukus. Linksmi padainavome 
su vilkiukais, kurie anksčiau 
išėjo. Po to vyresnieji pažaidė 
kelis laužo žaidimus, ir vėl 
dalinomės įdomiais skautiško 
gyvenimo prisiminimais. 

P i r m a d i e n i s , 2001 l i e p o s 
16 d. 

Poilsio diena. Mūsų pasto-
vyklė, įskaitant s.v. kandida
tus , su „Sutar t inės" (seseri
jos) sesėmis važiavome prie 
Lake Hamlin, Ludington Sta
te Park praleisti dieną. Skau
tai vyčiai kandidatai labai 
gražiai visiems paruošė pie
tus — karštų dešrelių. Prit. 
skautai prieš pietus atliko 
t rumpą iškylą į parko gam
tos informacijos centrą, kur 
turėjo atlikti įvairius uždavi
nius. Popiet turėjome antrą 
t rumpą iškylą, užlipti į aukš
to smėlio kopos viršūnę, ir 
t ada bėgti žemyn. Grįžę prie 
kitų, atsigaivinome ežero 
vandenyje prieš kel iaudami 
stovyklon. Vakarinė programa 
buvo naktiniai žaidimai, ku
riuos paruošė sesė Ramoną 
Žemaitienė. 

A n t r a d i e n i s , 2001 l i epos 
17 d. 

Šiandien pradėjome sto
vyklos likvidavimo darbus. 
Po pusryčių nugriovėme įren
gimus ir paruošėm vietą, kur 
gražiai susta tėme visus pio
nerijos rąstus. Popiet pirmą 
sykį stovyklos metu lijo. Ge
rai , kad dulkes sumažino, 
blogai, nes palapines sušlapi
no. Lietui lyjant, pasimokėme, 
kaip atlikti įvairius virvės 
špleisavimus. Vakare buvo 
paskutinieji stovyklos šokiai. 
Visi bandė išsilaikyti iki 12 
v.v., bet kiti pradėjo snausti , 
sėdėdami prie stalų. Vis dėl
to visi smagiai užbaigėme 
paskutinį stovyklos vakarą. 

T r e č i a d i e n i s , 2001 l i epos 
18 d. 

Paskutinioji stovyklos die
na. Prit. skautams teko atlik
t i virtuvės ir tuale tų valymo 
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Chicago, IL 60638 
Te). 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centertor Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: Amehcan Academy oi 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAva. 
Hooart. IN 46342 Fax a 947-5279 

947-6236 

Dr. Rimas M D M S B 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

darbus. Skauta i vyčiai kandi
datai baigė gražiai sutvarky
ti palapinių sandėlį. Į auto
busą pradėjome lipti l lva l . r., 
o išvažiavome link Lemonto 
apie 12 v. p.p. Likę stovykloje 
baigė apsitvarkymo ir stovyk
los uždarymo darbus ir taip 
pat iškeliavo namo. Dabar li
ko t ik padaryti nuotraukas 
ir užbaigti aprašymus.. . 

Tikimės, kad per dviračių 
kelionę ir stovyklos * metu 
skautai pasisėmė daug nau
dingų, praktiškų skautiškų 
žinių ir ta ip pat visam gyve
nimui prisiminimų. Iki sekan
čios stovyklos, kur ji bebū
tų... 

Vis budžiu! 

s.v. v .s . D o n a t a s 
R a m a n a u s k a s 

Prityrusių skautų 
pastovyklės viršininkas 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-744-0330, 

lietuviškai 815-744-8230 
viriw.centertorstirgeryardbreasrJiealth.corn 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St„ Oak, Lawn, IL 
Tel. 708422-8260 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hfckory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471 -3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hilts, IL 
1 mylia) vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 586-4055 
Valandos pagal susitarimą 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

300 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-348-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dvidif-ne dviračių kelione prasidėjo Traverse City. MI. IS k : D R a m a n a u s k a s . M. Sp i t rys , D Aleksiūnas , P. Lei
pus . T Milo P P la tak i s . I) .Jutzi. T Ambutas . D Č a r a u s k a s . V. Jučas . S. Fabianovich, D. Andriuš is , J . Ankus 
ir T S t ropu- Nuotr . D. R a m a n a u s k o 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Rugpjūčio 18 d. — Skauti-
ninkių ir vyr. skaučių „Sietu
vos" draugovės sueiga Ateiti
ninkų namuose. Nuo 1-mos iki 
4-tos val.p.p. 

Rugpjūč io 25 d — ASS Či
kagos skyriaus gegužinė 12:30 
vai. p.p. Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

C l eve l ande 

Rugsėjo 23 d. — Skaučių 
židiniečių rengiama „Rudens 
lapų" madų paroda. 

Los Ange les 

Lapkr i č io 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė. 

Las Vegas , NE 

Lapkr i č io 2-4 d. — Aka
deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė „Luxor" 
viešbutyje, Las Vegas, NE 

SKAUTŲ STOVYKLOS 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

• 

http://viriw.centertorstirgeryardbreasrJiealth.corn


TURIME PADĖTI LIETUVAI 
TAPTI NATO NARE 

INA NAVAZELSKYTĖ 

Praėjus dešimčiai metų po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
Lietuva yra laisva, bet dar ne
saugi. Kad užtikrintų savo 
saugumą, Lietuva nori tapti 
NATO nare. Ateinantys 18 
mėnesių bus labai svarbūs. 
Kas bus pakviestas stoti į 
NATO, spręs 2002-ųjų lap
kritį NATO suvažiavime Pra
hoje. Todėl Lietuvai reikia pa
galbos. Kaip ir praeityje, Ame
rikos lietuvių dalyvavimas 
šiame procese yra ypač svar
bus. Laiko nedaug — metas 
veikti. 

Tokias mintis vienas po kito 
kartojo Vašingtone susirinkę 
Visuomeninės veiklos darbo 
vienos dienos seminaro daly
viai birželio 30-ąją. 

Seminaras, kurį rėmė JAV 
LB Visuomeninių reikalų 
įstaiga ir Lietuvių jaunimo są
junga, vyko George Washing-
ton universitete, vos už kelių 
kvartalų nuo Baltųjų rūmų. 
Jame dalyvavo žymūs aktyvis
tai ir profesionalai iš JAV Lie
tuvių Bendruomenės, taip pat 
valdžios atstovai iš Lietuvos ir 
Lietuvos ambasados Vašing
tone darbuotojai. Seminaras 
buvo daugiausia skirtas jau
niems lietuviams, kurie dar 
tik pradeda savo profesinę 
karjerą. Seminaro tikslas — 
pakviesti juos aktyviau daly
vauti lietuviškuose visuomeni
niuose reikaluose ir paklausy
ti jau patyrusių profesionalų 
pasiūlymų bei konkrečių pata
rimų, kaip tai padaryti. 

Tačiau atlikta buvo daug 
daugiau. Konkrečių ir glaustų 
pristatymų metu pranešėjai 
maždaug trisdešimčiai žmonių 
išdėstė ne tik tai, kas turi būti 
atlikta, bet ir kodėl. Jie 
supažindino su kontekstu, ku
riame Lietuvai tenka spręsti 
įvairius uždavinius, siekiant 
narystes NATO, ir taip pat 
išsakė gerai apgalvotus įverti
nimus dėl JAV LB disponuo
jamų išteklių. Vienas po kito 
kalbėtojai išsakė ir asmeni
nius pastebėjimus, vertinda
mi dabartine JAV LB padėtą 
50 metų besitęsiančios visuo
meninės veiklos šiame krašte. 

Istorija 

Programa prasidėjo ryte tri
mis pranešimais. Ji pavadin
ta: „JAV lietuvių visuomeninė 
veikla: kur buvome, kur 
esame, kur eisime?" Architek
tas Arvydas Barzdukas, jau 
keletą dešimtmečių aktyviai 
dalyvaujantis JAV LB veik
loje, trumpai išdėstė svarbiau
sius įvykius JAV LB veiklos 
istorijoje, pradedant jos įkū
rimu 5-ojo dešimtmečio vidu
ryje. 

A. Barzdukas papasakojo 
apie pirmuosius pabėgėlių iš 
Lietuvos žingsnius po II pa
saulinio karo. Nors buvo tik 
vaikas, jis prisiminė, kaip 
kiekvienas jo šeimos narys, at
vykęs į Niujorką iš Europos, 
gavo po keturis dolerius, skir
tus naujojo gyvenimo pradžiai. 
Po kelių metų, kai pabėgėliai 
kiek prisitaikė prie naujos 
aplinkos — nors A. Barzduko 
kartos tėvai galvojo, kad 
Amerikoje gyvena laikinai ir 
niekad nemanė, jog ten nugy
vens visas likusias savo die
nas — jie pastebėjo, kad nėra 
vienos visus lietuvius jun
giančios organizacijos. Tada ir 
kilo idėja įkurti JAV Lietuvių 
Bendruomenę. 

„Organizacija įkurta, re
miantis dviem idealistiniais 
principais, — kalbėjo A. Barz
dukas. — Pirma — kiekvie
nas lietuvis priklauso ben
druomenei. Priklausymas bu
vo teisė, o ne privilegija. Antra 
— bendruomenė buvo valdo
ma tiesioginės demokratijos 
būdu. Tam 1955-aisiais buvo 
išrinktas pirmasis komitetas. 
Jo rinkime dalyvavo 95 kandi
datai, iš kurių buvo išrinkti 
27". 

Beveik po 50-ties metų jis 
taip susumavo savo praneši
mą: „Estafetės lazdelė pereina 
į jūsų rankas. Vieną dieną 
mūsų nebebus, kas nors gi 
turės likti". 

Po to Darius Sužiedėlis, dir
bęs Lietuvos valdžios struktū
rose ankstyvais 1990-aisiais, o 
šiuo metu —jaunasis profesio
nalas Vašingtone (Columbia 
apygarda), išdėstė naujas už
duotis, kurios iškilo bendruo
menei. „Organizacijai būtina 
persiorientuoti, kad būtų įma
noma tenkinti naujosios kar
tos Amerikos lietuvių porei
kius. Lietuviška organizacija 
yra tiek aktuali, kiek ji gali 
padėti atsakyti į klausimus: 
Kuo aš noriu tapti? Kuo orga
nizacija man gali padėti? 

Norim išlikti, norim gyventi, 
kur dera — lietuviškoje aplin
koje! — toks buvo daugelio II 
pasaulinio karo pabėgėlių at
žalų motyvas", sakė A. Su
žiedėlis. Jis pridėjo, jog yra du 
pagrindiniai uždaviniai, išky
lantys šiandienos Amerikos 
lietuviams ir kad jie nelabai 
tepasikeitė per paskutinius 11 
metų. Pirmas — esami ir 
būsimi santykiai su Lietuva. 
Pasak D. Sužiedėlio, lietu
viams iš Lietuvos metas nu
stoti žiūrėti į išeiviją, kaip į 
pinigų šaltinį, ir išeivijai nu
stoti žiūrėti į Lietuvą, kaip į ta-
rybukus arba landsberginin-
kus. Antras uždavinys — iš

saugoti mūsų identitetą. D. 
Sužiedėlis prisiminė, kaip 
prieš 10 metų daugelis ben
druomenės narių sakė, jog or
ganizacijai egzistuoti nebeliko 
poreikio, nes Lietuva atgavo 
nepriklausomybę. Bet tuo pat 
pridėjo, kad bent jau dėl 
NATO dar galime suvaidinti 
didelę rolę, nors šie metai ir 
gali būti paskutiniai, kuomet 
mūsų reikės. 

„Mes turime padėti Lietuvai 
tapti NATO nare, turime 
padėti formuoti jos įvaizdį. 
Lietuviai kol kas nemoka 
pabrėžti savo teigiamų savy
bių, kurių Lietuvoje yra labai 
daug, ir mes privalome jas 
įvardyti", — sakė D. Sužie
dėlis. 

Baigiant pirmąją pranešimo 
dalį, Marius Petrušonis, už
augęs vėl laisvoje Lietuvoje ir 
ką tik baigęs George Washing-
ton universitetą, pradėjo dis
kusiją apie būsimuosius akty
vistus iš „trečiosios bangos" 
gretų — lietuvius, atvykusius 
į JAV per pastarąjį dešimt
metį. 

„Kur link suka trečioji ban
ga', kol kas vienareikšmiškai 
atsakyti sunku, — sakė M. 
Petrušonis. — Tačiau, kalbant 
apie visuomeninę veiklą, tre
čioji banga' dar nėra JAV pi
liečiai, todėl, deja, negali vyk
dyti lobizmo Kongrese". Bet, 
pasak Petrušonio, mus jungia 
bendras tikslas — lietuvybės 
išlaikymas. „Jau dabar ga
lime padaryti paslaugą mūsų 
ateičiai — atgaivinti lietuvių 
bendruomenę naujo, šviežio 
kraujo įliejimu!" 

Tai ypač aktualu, nes virš 
šiandienos Lietuvos jaunimo 
aiškiai jaučiamas apolitizmo 
debesis. JAV Lietuvių jau
nimo sąjunga yra neutrali 
NATO plėtros atžvilgiu. Rei
kia įtikinti aktyviąją jau
nuomenę, kad politinė veikla 
nesibaigia, vos tik valstybė vėl 
paskelbia nepriklausomybę." 
— baigė Petrušonis. 

Antrąjį ryto pranešimą, pa
vadintą „JAV, Lietuvos-Ame
rikos bendruomenei ir Lietu
vai to labai reikia: kas tai?", 
skaitė dr. Elona Vaišnienė iš 
Yale universiteto. Pranešimas 
koncentravosi ties „socialiniu 
kapitalu", tuo, ką ji vadi
no pažangumu, atsirandančiu, 
kuomet žmonės bendruo
menėje renkasi veiklos sritis, 
susijusias su socialine gerove, 
kuomet stengiasi „išeiti už 
savo tiesioginių, asmeninių in
teresų". E. Vaišnienė pabrėžė, 
jog, nors lietuviai, bėgdami 
nuo II pasaulinio karo, prara
do visus pasaulietinius turtus, 
jie išlaikė didžiulį socialinį 
kapitalą, kuris, kaip paliki
mas, turi mus įkvėpti ir mums 
padėti ateityje. Atvykę į Ame
riką, lietuviai sugebėjo atkurti 
savo visuomenę išeivijoje — 
buvo įkurtos mokyklos ir vasa

ros stovyklos vaikams, išleista 
enciklopedija, daug knygų ir 
leidinių, užauginta etniškai 
įgali vaikų karta. „Dar dau
giau — nauda, kurią iš didelio 
socialinio kapitalo gauna as
menys ir bendruomenės, yra 
ne tik politinė ar etninė. Pa
siekiama daug aukštesnė indi
vidų gerovė: mažiau depresi
jos, firmos veikia geriau, 
mažesnis infarktu skaičius, 
mažiau narkomanijos, dau
giau jaunimo baigia vidurines 
mokyklas", sakė dr. Vaišnie
nė. 

Ji pastebėjo, kad po 10 ne
priklausomybės metų yra 
visiškai akivaizdu, kad lietu
vių poreikiai tėvynėje ir už
sienyje yra skirtingi „Bet ir 
toliau telkti socialinį kapitalą, 
juo rūpintis ir jį plėtoti būtina 
mums visiems. Susivienijant 
šio pažangumo plėtrai, mūsų 
bendruomenės įgaus naujos 
gyvybės. O, dirbant NATO 
plėtros klausimu, galime gauti 
ir daug kitokios naudos. Mus 
vienįja ir NATO reikalas, ir 
išeivija, ir trečioji banga, ir 
Lietuva. Tegul tai ir būna tas 
magnetas, kuris sukuria 
tvirtą bendruomenę", — pasi
lakė E. Vaišnienė. 

Kokia Lietuvos pozicija 
yra dabar? 

Vidudienio pasisakymus ve
dė dalyviai iš Lietuvos: dr. Al
girdas Gricius, Seimo narys, 
priklausantis Liberalų sąjungai, 
ir Renatas Norkus iš Lietuvos 
ambasados Vašingtone. Jie 
pateikė Lietuvos politinių įvy
kių apžvalgą (tiek namuose, 
tiek tarptautiniu mastu) stoji
mo į NATO atžvilgiu. 

Abu pranešėjai turi keleto 
metų derybų patirtį, pris-
tatinėjant Lietuvos interesus 
tarptautinei bendruomenei. 
Algirdas Gricius, Parlamento 
komisijos NATO narystės 
klausimais pirmininkas, už
tikrino susirinkusius, kad, ne
paisant Algirdo Brazausko 
paskyrimo naujuoju premjeru, 
ėjimas NATO link tęsis. „Ma
nevrams į priešingą pusę A. 
Brazauskui liks labai nedaug 
vietos", — įsitikinęs A. Gri
cius. Jis akcentavo darbą, kurį 
Lietuvai dar teks dirbti — 
įtikinti vis daugiau žmonių, 
kad 2 procentų atidėjimas nuo 
metinio šalies biudžeto gyny
bos tikslams yra investicija į 
ateiti- A. Gricius pripažino, 
kad daugelis žmonių į NATO 
žiūri skeptiškai dėl to, kad 
kaina atrodo tokia didelė, o 
ekonominiai sunkumai tokie 
nepakeliami. 

„Savo pareiga ir darbu, tiek 
Vilniuje, tiek ambasadoje, lai
kau aiškinti mūsų siekius, 
mūsų pasirengimus. Kai kurie 
žmonės galvoja, kad mes au-
kojam 2 proc. NATO gynybai 
— bet, pasak A. Griciaus, rei
kia aiškinti, — jog tai — in
vesticijos į ateitį, kurios atsi

pirks, kai Lietuva bus NATO 
nare — kai ji bus saugi". 

Renatas Norkus, dvejus me
tus dirbęs Lietuvos NATO de
legacijos nariu Briuselyje, ne
seniai atvyko į ambasadą 
Vašingtone. Jis pratęsė A. Gri
ciaus pranešimą, apibūdin
damas darbą, atliktą Briuse
lyje. 

„Mūsų kova už nepriklau
somybę tęsiasi, — sakė jis, 
pridurdamas — JAV Lietuvių 
Bendruomenės vaidmuo yra 
labai svarbus. Mes neinam į 
NATO vien dėl noro būti 
NATO nariais. Mes norime 
būti saugūs". 

R. Norkus sakė, kad Lietu
vos pozicija narystei NATO 
buvo stipresnė, nei kelių kitų 
perspektyvių kandidačių, nes 
Lietuva anksčiau už kitas 
valstybes paruošė narystės 
veiksmų planą. „Mes jautėm 
labai didelę atsakomybę, tai 
darydami. Kaip teko girdėti 
Briuselyje, daugeliu atvejų 
Lietuva atrodė geriausiai". R. 
Norkaus manymu, taip atsiti
ko todėl, kad Lietuva turėjo 
gynybinį planą jau prieš 
dešimtį metų, o taip pat daug 
padėjo ir generolo Kronkaičio, 
Amerikos lietuvio, išėjusio į 
atsargą Amerikos ministerijos 
armijoje, veikla, jam būnant 
pagrindiniu Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos pata
rėju. 

R. Norkus atkreipė dėmesį į 
tai, kaip Lietuvos priėmimas į 
NATO papildo pačių JAV sau
gumo interesus. „Yra trys 
priežastys: moralinė, strate
ginė ir politinė, — sakė jis. 
Moralinis argumentas yra 
mūsų bendra istorija ir 
žingsniai, kurių nežengė anks
tesni Amerikos prezidentai 
Lietuvos demokratiniams sie
kiams paremti. Strateginė 
priežastis yra Lietuvos geo
grafinė padėtis, įskaitant oro 
erdvę, turinčią strateginės šio 
regiono svarbos. O politinė 
priežastis ta, kad Jungtinėms 
Valstijoms svarbu, jog politi
nio pastovumo zona Europoje 
nusidriektų kiek įmanoma to
liau. NATO plėtra naudin
ga Rusijai. Tai svarbu ir Va
karams. Visi žino, kad Cen
trinė Europa buvo karo lau
kas. 

Jeigu Lietuva taps NATO 
nare, — tvirtino R. Norkus — 
tai Lietuva bus proamerikie-
tiška NATO narė". Baigdamas 
jis sakė: J š esamų 19 NATO 
narių, 15 remia NATO plėtrą. 
Iš jų 7 pritaria Baltijos šalių 
įstojimui. Lietuvos politikų ir 
diplomatų uždavinys — įti
kinti likusias šalis paremti 
Lietuvos priėmimą į NATO". 

Ką daryti? 

Po pietų pranešimus skaitė 
Marius Petrušonis ir Asta Ba
nionytė. (Nukelta į 4 psl.) 
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Danutė Bindokienė 

Girdime, bet ar 
klausomės? 

Beveik nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo pa
grindinis visų, tėvynės gerove 
besirūpinančių, lietuvių rū
pestis buvo (ir tebėra): kaip 
jos laisvę apsaugoti, kad ne
pasikartotų skaudžioji praei
tis. Vienas tikras būdas — 
Lietuvos narystė didžiosiose 
tarptautinėse sąjungose, ypač 
tose, kurios užsiangažavusios 
savo narių apsauga kaimynų 
agresijos atvejais. 

Atsakymas — narystė NA
TO. Užsienio lietuviams ši 
mintis atėjo gal kiek anks
čiau, Lietuvoje įsitvirtinti il
giau užtruko (ir dar neturi vi
suotinio tautos pritarimo), 
galbūt ir dėl to, kad visgi ne
maža gyventojų dalis, sovie
tiniame rojuje turėjusi patogų 
kampelį, į vakariečių sąjun
gas buvo pratusi žiūrėti su 
nepasitikėjimu. 

Lietuva geopolitiniu požiū
riu visgi turi tam tikrą vaid
menį ir vietą, ypač posovie
tinėje eroje. Nėra abejonės, 
kad tas vaidmuo svarbesnis 
negu, pavyzdžiui, kitų dviejų 
Baltijos tautų ar kitų buvusių 
sovietų okupuotų valstybių. 
Jos gyventojų ryžtingumas, 
sumanumas ir sugebėjimas iš
likti pačiu juodžiausiu praė
jusio šimtmečio laikotarpiu — 
ne tik išlikti, bet sukrusti ir 
vieningai reikalauti savo tei
sių, negalėjo nepalikti atgar
sio Vakarų pasaulyje. Be to, 
atrodo, vakariečiams svarbu, 
kad valstybė, užimanti strate
ginį žemės plotą tarp Rytų ir 
Vakarų, nenuslystų nepagei
daujama kryptimi. Tad per tą 
vienuolikmeti Lietuva buvo ir 
stebima, ir skatinama, ir iš 
dalies papeikiama, jeigu pasi
keitimai joje vyko per pama
žu. Juk tie pasikeitimai turėjo 
vesti į alijansą, kuris, lyg 
morka lenktynių kiškiui prieš 
nosį, visuomet buvo minimas 
kaip atpildas, jeigu bus iš
pildyti visi reikalavimai... 

Tas dvigubas — pagyrimo-
pakritikavimo — metodas žy
mus ir šiandien. Vašingtonas 
džiaugiasi, kad Lietuvos pre
zidentas ir kariuomenės va
das yra „vakariečiai", kad 
krašto apsaugos ministras 
sėkmingai vykdo visus kariuo
menės pasiruošimus, reikalin
gus narystei NATO. Vašing
tonas, galbūt susirūpinęs da
bartinio Seimo pirmininko 
praeitimi, pasistengė užsitik
rinti jo palankumą, kai prezi
dentas ir Valstybės sekreto
rius pasiuntė sveikinimo laiš
kus (Brazauskas jau visai at
virai pasisako už svarbą pri
klausyti NATO, o su juo, be 

abejo, pritaria ir kiti partijos 
nariai bei seimūnai). 

Bet reikia dar daugiau. Rei
kia mūsų — t.y.. Amerikos lie
tuvių, šio krašto piliečių pa
galbos. Apie tai daug kartų 
rašyta, kalbėta, įtaigota. Mes 
girdime, bet ar klausomės? O 
gal tie dažnai kartojami žo
džiai prasprūsta pro ausis, 
daugelis į tai numoja ranka: 
aš turiu ir savo rūpesčių, arba 
tiesiai — „ne mano kiaules, 
ne mano kopūstai...". 

Jeigu ne mūsų. tai kieno 
gi? Tik retas krašto senato
rius ar Kongreso narys (saky
kim, kaip Diek Durbin, John 
Shimkus bei keli kiti) patys 
susipras remti Lietuvos na
rystę NATO. Šie ponai mėgsta 
būti „paprašomi, įtaigojami", 
jie mėgsta pajusti savo svarbą 
ir balsuotojų norus. Nemany
kime, kad mūsų žodis — 
laiškelis, telegrama, skambu
tis — jiems nieko nereiškia. 
Toks manymas — „tinginio 
išeitis". Per 50 metų šiame 
krašte atlikome daug darbų ir 
įsipareigojimų savo tėvų že
mei, atlikime dar ir šį... 

Prieš porą dienų Čikagoje 
lankėsi JAV ambasadorius 
Lietuvai John Tefft su žmona 
Mariella. Susitikimuose su 
vietiniais lietuviais (.PLC Le-
monte, „Draugo" redakcijoje, 
Balzeko muziejuje) ambasa
dorius stipriai pabrėžė Ameri
kos rūpestį Lietuvos reikalais, 
pastangas, kad pagausėtų in
vesticijos, pagerėtų ekonomi
ka, sumažėtų nusikalstamu
mas, bet — visų labiausiai — 
Lietuva pasiektų savo užsi
brėžtą tikslą, narystę NATO. 
Net jeigu Lietuvai nepavyktų 
„pralaužti sieną" ir būti pa
kviestai artimiausiu laiku, vi
sos tos pastangos tikrai išeis į 
naudą: valstybė bus tvirtai 
įsiliejusi į vakarietišką tautų 
bendrystę, ekonomiškai daug 
stipresnė. 

Ambasadorius Tefft turėjo 
daug gerų žodžių pasakyti 
apie Lietuvos prezidentą, ka
riuomenės vadą gen. Kron-
kaitį, krašto apsaugos min
istrą L. Linkevičių, tačiau tie 
žodžiai buvo ne vien jo. o 
aukštų Vašingtono pareigūnų 
ir kariuomenės vadų, pastaruo
ju metu apsilankiusių Lietu
voje, kuri, kaip ne kartą pa
stebėjome, moka svečius pri
imti ir parodyti šviesiausią 
savo gyvenimo pusę. Visgi tie 
apsilankymai 'kaip ir mūsų 
valdžios žmonių kelionės už
sienin), nemažai pasitarnauja 
valstybei, kuriai užsienio nuo
monė šiuo metu itin svarbi. 

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO 
LIETUVA... 

Nr.6 ANNEMARIE KIUZAUSKAS 
Ponas ir ponia Kačinskai pagaliau paliko savo 

slėptuvę ir grįžo namo. Bet jie visą laiką buvo labai 
budrūs ir pasirengę arba vėl pabėgti iš namų, arba 
būti suimti. 

Po kurio laiko buvo paskelbta lyg ir amnestija: žmo
nės, kurie buvo pasislėpę nuo išvežimo, galėjo vėl grįž
ti į savo sodybas. 

1949 m. pradžioje žmonės buvo raginami rašytis į 
kolchozus. Kai kurie rašėsi tuojau, tai buvo smulkūs 
ūkininkėliai, kurie įsirašydami neturėjo ką prarasti. 
Kiti nesiskubino. Bet tai nieko negelbėjo. Kačinskas 
pasiryžo gintis, o pasiekė to, kad buvo suimtas ir nu
gabentas į KGB. (KGB Lietuvoje vadinosi NKVD — 
Vidaus saugumo liaudies komitetas). Tuo metu, kai jis 
buvo įkalintas, arkliai, lauko darbų padargai buvo 
atimti. Viena karvė oficialiai buvo Jono, kiaulės ir 
smulkieji gyvuliai taip pat Vieną karve paliko Ka
činskienei. Kolūkyje kiekvienas gavo po pusę hektaro 
žemes ir galėjo laikyti vieną karvę. Taigi mūsų tvarte 
liko dvi karvės ir keli smulkesnieji gyvuliukai. 

Po kokios savaitės ir Kačinskas grįžo ii kalėjimo. 
Jis ilgai neužsibuvo: susirišo savo daiktelius ir išvyko. 
Jis turėjo draugą, kuris netoli Tauragės dirbo didelės 
miškų įmonės raštinėje. Toje įmonėje gavo darbo ir 

Kačinskas. 
Ūkyje dabar likome Kačinskienė, Jonas ir aš. Ponia 

Kačinskienė iš atsargumo niekad nemiegojo namuose. 
Dažniausiai ji nakvodavo pas kaimynus. Ir dabar ji vis 
palaikė ryšį su partizanais. 

Aš dažnai su pintine, pilna maisto, buvau siunčiama 
į girią. Aš tralialiuodavau sutartą dainelę, ir iš girios 
kas nors pasirodydavo, atsinešdavo tuščią pintinę, už 
kurią aš atiduodavau pilną. Jeigu kas nors manęs bū
tų klausęs, aš būdavau pasirengusi atsakyti, kad bu
vau grybauti, o grybų čia augo labai daug. 

Ne visuomet sekdavosi gerai. Vieną kartą aš buvau 
garnizono — taip buvo vadinami kareivių daliniai, ku
rie medžiojo partizanus — užklupta. Aš buvau pa
klausta, ar aš nebijau partizanų. Ne, aš atsakiau, aš 
juos žinau tik iš vienos Petro Cvirkos knygos. (Jis buvo 
parašęs vieną apysaką, kuri vėliau buvo išversta į vo
kiečių kalbą ir vokiečių okupacijos metais turėjo būti 
rodoma scenoje). Ją suprasti man buvo sunkoka, bet 
tai buvo teisinga. Vėliau aš sutikau priešinimosi kovo
toją, kuris mano pilną pintinę iškeitė į tuščią. Jis matė 
mano pasirengimą kovai iš tankumyno, paskui jis 
matė mano susitikimą ir kaip tas garnizonas praėjo 
pro jį. 

Ne kartą aš lankiau Kačinską netoli Tauragės ir nu
gabendavau jam vieną kitą daiktą ii namų. Ponia Ka
činskienė dabar taip pat dažnai lankydavosi pas jį. 

Tai buvo 1950 m. Garnizonas vėl atsirado kieme ir 
norėjo išvežti šeimą. Bet jos nerado. Nuo tada ir ponia 
Kačinskienė pasirodydavo namuose tik paslapčia. 

Arba apsirengusi visai sena moterimi, arba tada, kai 
aplink oras būdavo neabejotinai švarus. Mus dažnai 
lankė garnizonas. Kaip švarumo ženklą aš ant tvarto 
durų pakabindavau pintinę. Jei jos nėra — reiškė lan
kytis negalima. » 

Kadangi sodyba buvo didelė, trobesiais naudojosi ir 
kolūkis. Mūsų tvarte stovėjo dvylika karvių, kurias 
mes turėjome šerti, girdyti. Sunkiausia buvo melžti. 
Kartais aš net pajusdavau, kad rankos tuojau nukris. 

Vieną naktį girioje buvo išaiškintas vienas bunkeris, 
ir tada žuvo apie 15-20 partizanų. Jie buvo į sunkve
žimį sukrauti ir atvežti į kaimą. Žmonės buvo varomi 
prie lavonų, stebima slapta, ar jie ką nors atpažins. 
Buvo varomi net mokykliniai vaikai. Po to lavonai bu
vo numesti turgavietėje. Ten jie buvo taip pat stebimi, 
ar kas nors yra atėjęs iš tų pačių vietovių. Dėl saugu
mo buvo daug sunkumų: geriau neatpažinti, nes kitaip 
grėsė kalėjimas ar išvežimas. 

Atrado, kad kai kurie partizanai buvo apsirengę to
kiais drabužiais, kurie buvo pasiūti iš tokių pat, kaip 
ir vietinių gyventojų drabužiai, medžiagų. 

Rusai žuvusių partizanų drabužių medžiagas lygino 
vaikščiodami po žmones ir jeigu rasdavo tokio pat 
rašto medžiagą ar drabužį, ūkininkai buvo apšau
kiami partizanų rėmėjais ir įkalinami. Tai buvo jau 
paskutiniai laisvės kovotojai, kurie žuvo tose apy
linkėse. Vėliau ai nieko daugiau apie juos negirdėjau. 

Paskutinį susidūrimą su garnizonu aš patyriau apy-
rudeniu 1951 metais. Aš buvau lauke ir pamačiau juos 
ateinančius nuo miško. Aš žinojau, kad ponia Ka

činskienė už namo ant upelio skalbia. Taigi tuojau bė
gau pas ją įspėti. Aš bėgau ir tada, kai pasigirdo šū
viai, ir tuo stengiausi įspėti ponią Kačinskienę. Kai 
mane žmonės sulaikė kieme, ji jau spėjo perbėgti į kitą 
upelio pusę ir per krūmus nubėgti. Klausiama, kodėl 
aš bėgau nuo jų, jiems atsakiau, kad aš išsigandau. 
Kadangi jie nieko iš manęs neišklausė, paguldė jie 
mane ant medinės trinkos, porą kartų sukirto man per 
užpakalį ir išvyko. 

Ponia Kačinskienė išvažiavo pas savo vyrą. Ji dau
giau negrįžo. Du ar tris kartus aš buvau nuvažiavusi 
pas juos. Kelias nuo Tauragės iki Aušgirių, kur jie gy
veno, buvo gana tolimas. 

Vieną dieną geležinkelio darbininkas atsirado prie 
Kačinskienės motinos durų. Ji gyveno netoli Šien
laukio stoties. Ir tas kelio darbininkas jai atnešė bulvę 
apvyniotą popierėliu. Ant popierėlio buvo parašyta: 
„Mes keliaujame į Rusiją..." keletą kartų. Tik tiek. Ir 
pavardė Kačinskas. Jie buvo vežami gyvuliniame va
gone ir priartėję prie Šienlaukio jie keletą bulvių apvy
niojo popierėliais ir išmetė, tikėdamiesi, kad kas nors 
ras nors vieną ir nuneš jos motinai, kurios adresas 
buvo užrašytas. 

Praėjo jau beveik trys mėnesiai ir pagaliau gavome 
pirmą laišką iš jų. Jie buvo iškrauti Sibiro glūdumoje 
— tolumoje. Mes siųsdavome jiems siuntinius, bet tie 
siuntiniai keliaudavo savaitėmis. 

Ir kartą iš Sibiro parvažiavo įdomus žmogus A5 jį 
pamačiau pas Ubartų sūnų, pas kurį buvome Hansas 
ir aš. (B.d.) 
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SAULE APSISIAUTUSI 
MOTERIS 

Svč. M. Mar i jos Ė m i m a s į d a n g ų (Žolinė) 

Švč. Mergelės Marijos Ėmi
mo į dangų dogmą iškilmin
gai paskelbė popiežius Pijus 
XII 1950 metų lapkričio 1 d. 
Paskelbtoji tikėjimo tiesa ne
nustato mirė Marija ar ne 
prieš paimama į dangų. Šiuo 
klausimu Bažnyčioje ilgus am
žius vyko debatai . Paskelbtoji 
tikėjimo tiesa sako. kad Mari
ja pilniausiai ir apsčiausiai 
dalyvauja amžinajame gyve
nime su savo Sūnumu. Šis 
tikslas yra ir visų mūsų vil
tis. 

Naujajame tes tamente nėra 
tiesioginių Marijos paėmimo 
į dangų liudijimų. Tačiau kai 
kurie tekstai nuo pat pra
džių nurodo mastymo kryptį, 
pagal kurių Bažnyčia vėliau 
suformulavo savo mokymą. 
Dvasia, nuolat esanti bažny
čioje, primena ir moko, leisda
ma Bažnyčiai vis aiškiau ir 
giliau suvokti tikėjimo tie
sas. Šios dienos pirmasis skai
tinys iš ..Apreiškimo knygos" 
yra vienas tų tekstų, kuriuose 
Bažnyčia įžvelgia nuorodą į 
Mariją. Kalbama apie mote
rį, apsisiautusią saule, po ku
rios kojomis mėnulis, o ant 
gaivos dvylikos žvaigždžių 
vainikas... Ši moteris pagim
dė sūnų, , .kuriam skirta ga
nyti visas t au t a s geležine 
lazda''. Be abejo, šio berniuko 
gimimas vaizduoja Mesiją 
Jėzų Kristų. Niekas ki tas ne
galėtų būti aprašytas tokiu 
būdu. Tokiu atveju jo motina 
turi būti Marija, ir tuomet 
ankstesnėse eilutėse pateik
tame aprašyme galime įžvelg
ti mokymo apie ėmimą į dan
gų patvirtinimą. Tačiau kai 
kurie teologai moters įvaiz
dyje įžvelgia nuorodą į Baž
nyčią. Ši mintis ati t inka tą 

vietą, kur kalbama, kad mote
ris pabėgo į dykumą, „kur 
buvo jai Dievo paruošta būs
tinė". Bažnyčią taip pat gali
me suvokti kaip mesijo gim
dytoją. Pastaroji eilutė taip 
pat t inka ir Marijos ėmimui 
į dangų. Tačiau jeigu ją tai
kytume bažnyčiai, tuomet 
reikštų, jog Dievas rūpinasi 
persekiojama Bažnyčia iki pa
saulio pabaigos. Galima ma
nyti, jog ..Apreiškimo knygos'" 
autorius šiame tekste turėjo 
omenyje ir Mariją, ir Bažny
čią. 

Apokalipsės moteris yra 
drauge pranašų Izraelis, iš 
kurio gims Mesijas ir drauge 
naujasis ..Dievo Izraelis" (Gal 
6, 16), t. y. Bažnyčia, kuriai 
Velykinė J ėzaus pergalė lai
davo drauge pergalę prieš blo
gio galybes. Argi galėjo šven
tasis Jonas , kurio vardu su
rašyta Apreiškimo knyga, ne
mąstyti apie kryžiaus papė
dėje j am pat ikėtą Jėzaus Mo
tiną. — kurią Jėzus, nurody
damas į ..Pradžios knygos" 
moterį. Evangelijoje iškilmin
gai vadina Moterimi (plg. Jn 
2.4; 19,26)? Bažnyčia, pateik
dama šį liturginį skaitinį, 
Dangun ėmimo iškilmėje siū
lo mums apmąstyti Mariją, 
amžinai susivienijusią su Die
vu. Vatikano II Susirinkimo 
dogminė konstitucija apie 
Bažnyčią Lumen gentium, 59 
sako: „Baigusi žemiškojo gy
venimo kelią, Nekaltoji Mer
gelė buvo su kūnu ir siela 
paimta į dangaus garbę ir 
Viešpaties išaukštinta kaip vi
satos karalienė, kad taptų 
panašesne į savo Sūnų, vieš
pačių Viešpatį (plg. Apr 19,16) 
ir nuodėmės bei mirties nu
galėtoją". 

Antrajame skaitinyje iš 
,,Laiško korintiečiams" Ma 
neminima, tačiau čia a 

• las Paulius leidžia mums su 
prasti, kaip gali būti įmano 

mas ėmimas į dangų. Tai tam
pa įmanoma Kristaus prisi
kėlimo galybe: „Kristuje visi 
bus atgaivinti, tačiau kiekvie
nas pagal savo eilę. Pirmasis 
bvjs Kristus, tada priklausan
tys Kristui jo atėjimo metu'*. 
Bažnyčia tiki, kad Marija, 
ypatingu būdu priklausanti 
Kristui, j au pasiekė šį gyveni
mą. 

Mums nelengva priimti Jė
zaus prisikėlimo išvadas sa
vo pačių gyvenime. Tai visų 
pirma pasakytina apie mūsų 
pačių prisikėlimą. Tuo sunku 
patikėti ne tik šiomis dieno
mis. Neveltui apašta las Pau
lius Korinto bendruomenei iš
samiai dėsto mokymą apie 
mūsų prisikėlimą. Iš pirmųjų 
žmonių nuodėmes paveldė
t a kūno mirtis yra tikrovė, ta
čiau tikėjimu priimama Kris
t aus šlovė įveikia mirties ga
lybę. „Kaip paskutinis prie
šas bus sunaikinta mirtis". 
Filosofas Jean Guitton šitaip 
nusako visos mūsų būties ir 
veiklos sublimaciją: „Kūnas. 
pilnateisis slėpinio bendrinin
kas, t ampa tarsi sielos žo
džiu". 

Evangelijos skaitinys tiesio
giai kalba apie Mariją. Žy
miojoje „Magnificat" giesmėje 
galime įžvelgti pagrindą tos 
garbės, kuria Dievas per 
Bažnyčią apdovanoja Mariją. 
J i per amžius vadinama palai
minta. Si giesmė skamba sku
bančios per Judėjos kalnyną 
su dieviškuoju Pažadu įsčiose 
Marijos širdyje. Ją pasitiku
sios Elzbietos šūksnis išreiš
kia biblinę viltį ir glaustai 
nusako visą Marijos slėpinio 
esmę: „Laiminga įtikėjus". 
Tai yra viso Marijos gyveni
mo grožio ir šlovingojo spinde
sio, jos unikalaus pašaukimo 
paslaptis. Tai rak tas į daugy
bę stebuklų, kurių viršūnė 
yra ėmimas į dangų. Marija 
įtikėjo ir pakluso. Visa sutel
pa į šį trumpą šūksnį. Mari
ja įtikėjo klusnia, tačiau drau
ge ir tvirta širdimi. J i suvo
kė, kad Dievas patiki jai vi
sišką veikimo laisvę. Marija 
veikė tikėjimu pačiomis žmo
giškiausiomis aplinkybėmis. 
Tikėjimu ji dalyvauja Kry
žiaus slėpinyje ir dalijasi juo 
su kitais kenčiančiais. Iš 
„Magnificat" t rykšta Marijos 
tikėjimo šaltinis. Iš jos sklin
da tikėjimas tokia meile, ku
ri per akimirką įvykdo neį
manomus dalykus, perženg-

Marijoe Į dangų paėmimas. Muiillo. 1618 

1SRADING1E J I LABIAUSIAI 
PRAVERČIA BLOGAIS LAIKAIS 

Ko 
(izia. ką aaryti : 
atomine elektrine 

valstybė* vyrai sp ivn-
Ignalinos 
;ai kurie 

ūkininkai elektros energiją 
ėmė gamintis >patys. pasistatė 
vėjo jėgaines. Rusijai boiko
tuojant Mažeikių naftos ga
myklą, kiti ūkininkai pradėjo 
degalus ..spausti" iš savo lau
kuose užauginti! rapsų. Ne be 
re.kalo optimizmo pilna liau
dies išmintis sako: nėra to blo
go, kas neišeitų į gera. 

Štai „Valstiečių laikraštis" 
liepos '21 d. numeryje rašo 
apie dar vieną išradimą to
kioje jautrioje - energetikos 
srityje. Pasirodo, netgi šiaudai 
gali būti rimtas šiluminės 
energijos šaltinis. 

Po karo šiaudus ne tik iš 
stirtų, bet ir nuo stogų suės-
davo kolchozų gyvuliai. Jeigu 
kuriame -ūkyje jų likdavo. 

23,43). Dievo malonės galybė 
šypsosi dėl mūsų nustatomų 
ribų. 

Marijos ėmimas į dangų 
nurodo ir mūsų tikslą — am
žiną vienybę su Viešpačiu. 
Marija jau dalyvauja šioje 
vienybėje ir savo pavyzdžiu 

dama bedugnę: „Šiandien su kviečia mus tikėti. 
manimi būsi rojuje" (Lk Bažnyčios žinios, 2001 m.,Nr.l3-14 

siaučia: buvo naudojami pa
k r a t a m s arba perleidžiami ap-
siieiduMenis kolūkiams, kar
ta is netgi išvežami i badau
janč ius Rusijos regionus. 
Šiandien ūkininkams šiaudai 
sudaro rimtą preblemą. nes. 
nėra kur jų dėti . ypač. t iems, 
kurie užsiima javų auginimu. 
Todėl neretas vaizdas pava
sari ir rudenį matyti juos deį 
g inamus . 

Kaip sako energijos taupy
mo specialistai, panaudoję tik 
10 proc. gaunamą šiaudų. Lie
tuvoje galėtume pakeisti 1.7 
proc.' įvežamo karo. O juk 1 
proc. įvežamo karo kainuoja 8 
mln. JAV dok-rių. Šildymo 
t iks lams lietuviai galėtų su
naudoti penktaaalį šiaudų ir 
su taupyt i kasmet 27 mln. do
leriu. 

Kad ūkininką: būtų suinte
resuoti naudoti š iaudus kaip 
pigu kurą ir n jbrangiai ap
sirūpint i šiluma žiemą ir 
karš tu vandeniu, dar šiemet 
planuojamas pn.mt i Energijos 
taupymo įstatymas. Tam ūki
ninkui tereikia kuliant su
presuoti šiaudas ir įsigyti 
š iaudais kūrenamą katilą, ku
rie gaminami Lietuvoje -
Slengių kain.. (Klaipėdos 

IS tų šiaudų bus ne tik grudų, bet, galbūt ir Ailumos'' Viktoro Kapočiaus nuotrauka. 

rajA Cia yra įsikūrusi moks-
line gamybine įmone UAB 
..Slengiai", kur daug metų ku
riami ir gaminami katilai, kū
renami vietinėmis medžiago
mis, daugiausia mediena ir jos 
atliekomis, durpėmis. 

Šiuo metu paklausa katilų, 
kutenamų šiaudais, didėja. 
Perka ne tik Lietuvos, bet ir 
Ukrainos, Rusijos. Latvijos 
ūkininkai. Nenuostabu, nes 
toną mazuto, kuris kainuoja 
100 dol.. atstoja 2.5 tonos 
šiaudų. Šiaudus kai kurios 
bendravęs ir ūkininkai, norė
dami jais atsikratyti , netgi 
atiduoda veltui. Slengių bend
rovė jau pagamino pirmuosius 
katilus, kurie tinka džiovinti 
grūdus stambiose džiovyklose 
ir tuo sudomino stambesnes 
žemės ūkio bendroves ir 
ūkininkus. 

Šiaudais kūrenamą katilą 
gali įsigyti ūkininkas, kuris 
augina bent 3 ha javų. Vienas 
katilas kainuoja 3.6 tukst. 
litų. Per žiemą vienam namui 
apšildyti reikia apie 6 tonas 
šiaudų. Per parą tokį katilą 
tereikia pakraut i dukart per 
parą - rytą ir vakare. Jei 
lauke nėra labai šalta, 
užtenka dviejų ryšulių. Pato
gu ir tai . kad šiaudai palieka 
labai mažai pelenų, o ir tie yra 
gera trąša laukams. 

Stambesnius, šiaudais kū
renamus katilus, kurie tinka 
apšildyti visą gyvenviete, jau 
gamina Utenos AB „L'mega'", 
iš danų nusipirkusi licenciją. 
Lietuviški katilai skiriasi tik 
tuo. kad jie yra pigesni. Gy
venvietei apšildyti katilas kai
nuoja 90,000 litų. Jam įrengti 
tenka pridėti dar 10,000 Lt. 
Toks kati las yra tarsi dvi
aukštis namelis su kaminu, 
s tatomas bet kurioje vietoje po 
atviru dangumi. Šalia turi 
būti tik pašiūrė šiaudams su
krauti . Per parą tokia katilinė 
sudegina apie šešetą ritinių 
šiaudų. Kūrikui tenka tik pa
krauti ritinius, temperatūra ir 
slėgis reguliuojamas automa
tiškai. Tokius katilus galėtų 
turėti ne tik gyvenvietės, bet 
ir ligoninės, mokyklos tose 
seniūnijose, kur auginama 
bent keletas šimtų hektarų 
javų. Tuose katiluose dega ir 
rapsų s tagara i , senas šienas, 
medienos atliekos. Danijoje to
kiuose katiluose sudeginama 
apie ketvirtadalis visų šiaudų. 
Beje. didesniąją dalį tų katilų, 
gaminamų Utenoje, ir ekspor
tuojama į Daniją. 

Tokie katilai tapo popu
liarūs Pasvalio rajone, kur jau 
veikia 5. Įrengti juos padėjo 
danai, suteikę 6 mln. Lt. pa
skolą. Pasvaliečiai paskaičia
vo, kad lėšos, sudėtos įren
giant šildymo katilus (kurie 
teikia ir karštą vandenį) atsi
pirks per 6-7 metus. Ute
niškiai sako, kadangi jų kati
lai yra žymiai pigesni, jie at
sipirks per dvigubai trum
pesnį laiką. 

Taupus dėdė iš Amerikos, 
norėdamas padėti Lietuvai, 
bet nežinodamas kaip, savo gi
minaičiui ūkininkui, gimta
jam miesteliui ar mokyklai 
galėtų padovanoti šiaudais 
kūrenamą katilą ar bent pa
remti tokį projektą. Taip būtų 
. .nušautas ne vienas zuikis". 

A . V . Š . 

KAD LIETUVA TAPTŲ 
NATO NARE 

Atkelta iŠ 3 psi. 
J ie kalbėjo apie bū

dus išvystyti ofektyvią veiklą 
politinėje arenoje. M. Petru-
šonis pr is tatė keletą pavyz
džių, kaip sėkmingai užsiimti 
lobizmu ar siekti palaikymo iš 
JAV Senato bei Kongreso 
narių, o A. Banionytė pasidali
no savo didele patirtimi, įgau
ta, jai dirbant JAV LB 
Vašingtono įstaigos direktore 
nuo 1989 iki 1997 metų. Savo 
ilgamečio darbo metu ji orga
nizavo daug kampanijų Lietu
vos labui. 

S K E L B I A I 
Paslaugos Nek i l no j amas i s t u r t a s 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTI^ 

AUTOMOaUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Ofl Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOLIS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

ZSL RE/MAX 
yREALTORS 

OFTC.tm) 229 - «7S1 
HOME (70*1 425 -7180 
M0BL1773} M M 

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

Siūlo darbą 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in Engiish. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

'soffits", "decks". "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-202-5874; 

I 630-241-1912 . Į 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo Sl.500 iki 
Sl,800. Tel. 615-554-3161. 

Parduodami vartoti 
kirpyklos įrengimai. 

Teiraukitės 
tel. 708-422-5799, Nijolė. 

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-S82-0184. 
Kalbame lietuviškai. 
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JAV LB Tarybos pirmininke Regina Narušienė ir LR ambasadorius JAV 
Vvgaurias Ušackas Čikagoje. 2001-m. birželio 16 d. R. Astrausko nuotr. 

A. Banionytė išdalino sąrašą 
senatorių, kurie balsavo už 
pirmąją NATO plėtros bangą, 
kai prieš keletą metų buvo 
svarstoma Lenkijos, Vengrijos 
ir Čekijos narystė. J i detaliai 
paaiškino, kokie yra indivi
dualių senatorių požiūriai ir 
nusistatymai, pabrėždama, iš 
kurių galima tikėtis palaiky
mo, Lietuvai siekiant na
rystės NATO ir iš kurių gali
ma sulaukti priešiškumo. A. 
Banionytė taip pat patarė, ko
kiais būdais geriausia bandyti 
pakeisti jų nuomonę. 

Pasak A. Banionytės, ge
riausias būdas yra suaktyvinti 
JAV LB apylinkių veiklą. 
Kaip pavyzdį, ji paminėjo Co-
lorado LB apylinkę. Prieš ke
letą metų šios apylinkės akty
vistai paprašė savo profesines 
sąjungas (vienas bendruo
menės veikėjas buvo kontrak
torius, kita veikėja buvo me
dicinos sesuo) pasisakyti už 
Lietuvos nepriklausomybe. 
Turėdami šiuos palaikymo 
laiškus, jie kreipėsi į laik
raščių redaktorius ir savo at
stovus Kongrese. 

^Žiūrėkite į tai, kaip į karinį 
strateginį planą, — kalbėjo A. 
Banionytė. — Mes turime 2.5 
metų įtikinti 67 senatorius 
balsuoti už mus, — pridė
dama, kad — reikėtų taikytis 
net į 80 ar į 81 senatorių". Ji 
paaiškino, kad jau turime 19-
20 senatorių, kurie palaiko 
Lietuvos šiokį tapti NATO 

nare, tačiau, net jei Lietuva 
bus pakviesta 2002 metų lap
kričio mėnesį į NATO, turbūt 
praeis dar beveik metai, kol 
JAV Senatas ratifikuos šį 
sprendimą. 

Pranešimo pabaigoje, atsa
kant į susirinkusiųjų klausi
mus, kaip pasirinkti geriausią 
taktiką, bendraujant su spau
da, prie A. Banionytės prisi
jungė Ina Navazelskis, kuri 
šiuo metu dirba JAV LB 
Vašingtono įstaigos direktore, 
ir Arvydas Remėza, teisės stu
dentas iš Columbia universite
to. „Kai kuriate savo strate
ginį planą, visada galvokite, 
kaip labiau išryškinti, padi
dinti reikšmę to, ką jūs norite 
pasiekti", — patarė A. Banio
nytė. 

Pabaigai 
Seminarą organizavo ir. j am 

pirmininkavo Algis Rimas, bu
vęs karjeros diplomatu JAV 
Valstybės departamente, o da
bar dirbantis JAV LB Visuo
meninių reikalų komiteto di
rektoriumi. 

„Kai išgirdau apie šį semi
narą, nežinojau, ką aš pama
tysiu ir išgirsiu, atvykusi j šį 
renginį, — sakė viena susirin
kusiųjų, Aušra Kaminskienė, 
kuri atvyko į JAV iš Lietuvos 
prieš penkerius metus. — Sis 
seminaras man buvo labai 
naudingas, gaila, kad daugiau 
žmonių apie jį nežinojo". 

Vertė Mar ius P e t r u i o n i s 



Jonas Kelečius. 

TEGYVUOJA MANO ŠVIESŪS 
IR DIEVO MALONĖS 

PAŽENKLINTI METAI 
(Aldonos Jurkutės susapnuotas , beveik žodis žod in 

užrašytas dėdės, aktor iaus ir dai l ininko, A+A J o n o 
Kelečiaus laiškas). 

Tikrai nebūčiau brovęsis į 
tavo, vaikeli, sapną, jei ne ta 
smulkmena, kad, kai liepos 6 
d. Petkus Marąuette Ramybės 
namuose vyko atsisveikinimo 
su a.a. manimi programa, tau 
beskaitant Vlado Šlaito poezi
ją, salėje buvo sukrebždėta. 
„Garsiau, nesigirdi", — pri
siminiau tai nekart patyręs 
tolimoje jaunystėje, scenoje, 
premjerinių .Atžalyno" teat
ro spektaklių metu. Bet tą
dien tu skaitei man ir, nors 
manęs toje erdvėje j au nebu
vo, bet visi taškai, kableliai ir 
ypač daugtaškiai buvo išgirs
ti.-Sapno laiškas tave įtikins, 
kad girdėjau ir visa supratau, 
todėl ir pradėsiu nuo to, kas 
svarbiausia, ką labiausiai 
skauda. 

Liaukis krimtusis dėl savo 
švento noro surasti nežinia ko
kioje pasvietėje pasodintą 
daugiametę prabočių šaknį, iš
narplioti prigimtines giminės 
paslaptis, ištaisyti kažkieno 
kažkada žengtą vieną krei
vą (gerai, jei tik vieną) žings
nį, atleisti už dar negimusiai 
tau padarytą skriaudą, o, me
tams bėgant skatinusią narp
lioti teisėtą atsiradimą po 
Dangumi, apraizgytą neprašy
tu, negeistu paslaptingumu, 
vertusių tave nepaliaujamai 
ieškoti atsako į lavina prislė
gusius klausimus. Nurimk ir 
paniekink vidinę suirutę! Ži
nok, vaikeli, kad t ik čia, į kur 
atėjau pašauktas, bet niekie-
nio liepos 4-osios priešaušry
je nepalydėtas, esama galuti
nio Atsakymo į visus tavo ir 
žmonijos klausimus. Ir čia 
nėra jokių įsipareigojimų Lai
kui. Todėl sakau — prisišau
kei mane sapnan vien jau už 
V. Šlaito žodžius: 

Visa tai, 
kas tam tikrame savo laike 
ir tam tikroj savo vietoj yra 

atsitikę, 
visa tai tam tikrame savo 

laike 
ir tam tikroj savo vietoj ir 

pasilieka 

Nuostabi ir neapsakomai 
palaiminga būsena, kai, už
baigus užsitęsusią kovą dėl 
būvio (svarstant, kas svarbiau 
— širdis ar piniginė), nuri
mus sąžinės, proto priekaiš
tams, atsakomybės, pareigos 
jausmams, išnykus abejonėms 
dėl tiesos — netiesos sakymo, 

nelikus blaškymosi, susitaiky
mo ir prisitaikymo, kaip do
vaną randi a tver tus visus 
žemiškosios tuštybės labirintų 
vartus! 

Milijonų, jei ne daugiau, 
paslaptys, tilpusios į šykščius 
sakinius „gimiau 1944* ir „ į 
Vakarus pasi t raukta 1945", li
ko Žemėje. Pilna to žodžio 
prasme — žemėje. Arba — už
pustyti nebūtinai gimtąja že
me. Taikei man, bet pravartu 
ir tau prisiminti poeto teiginį: 

Po šimto metų veidų. 
nebelieka. 

Lieka tiktai vardai 
kapinynų lentelėse. 

Pasinaudodamas proga, jog 
vartai į Amžinojo gėrio sodus 
praeiti l inksmai pokštaujant, 
atgavęs rišlios kalbos dovaną, 
žemiškosios patirt ies nestoko
jantis „tolimos praeities art i 
mas senelis", — tavo dėdė, 
niekaip negali atsispirti pa
gundai nors sapne paragaut i 
pamokslautojo duonos! 

Neužversk niekais ir tuščia
vidurėmis mintimis vieninte
lės realios vertybės — savo 
Gyvenimo. Švelniai ir su meile 
rūpinkis juo, sergėk, grynink, 
tausok, nesuabejojus šalink 
visa, kas t rukdys džiaugtis ir 
žavėtis juo. Spurdėk, bet ne
tuščiai, o tik gausindama tur 
tus, jau esančius sieloje. Visa, 
ką darai , daryk su meile. 
Ieškok, nuolatos ieškok grožio 
ir gėrio! Tapk nepalaužiama, 
kad ir kas benutiktų, visada 
prisimink, jog esi nemirt inga, 
nes apdovanota Dievo visomis 
galimybėmis ir vidinėmis ga
liomis. Ir visuomet, vaikeli, 
būk dėl visko, kas tavyje 
vyksta, t ikra. Nes, anot tavo 
cituoto V. Šlaito: 

Abejojantiems yra blogiausia, 
nes jie tiki ir netiki, 
tiki ir abejoja, 
nes jų nuotaika nuolat 
keičiasi ir jie stumdosi, 
kaip danguj pasimetę 
mažyčiai vasaros debesys. 

Tikiu, kad pakankamai ilgai 
nelengvai gyvenus ir pati su
pratai, kodėl suplūktus lygius 
kelius minia labiau mėgsta; 
jie saugesni, patogesni, todėl 
brangius batus tausojantieji 
juos dažniau ir pasirenka. 
Viršūnėn vedantys takai rei
kalaus daugiau ištvermės, bus 
pavojingesni, sunkiau praei

nami. Tačiau, vaike, patariu 
t au rinkis taką! Nevenk 
aštr iabr iaunių, tavo mažoms 
pėdukėms skaudžių akmenų. 
Nebijok paslysti, juokis, jei, 
j a u beveik pasiekus viršūnę, 
vėl teks atsidurti papėdėje, 
t am tikra vieta liečiant ne 
aksominį krėslo audinį, o tik
rų tikriausias lietuviškas dil
gėles. Liaukis manius, jog pri
valai gyventi, veikti ir vienaip 
ar kitaip mąstyti tik todėl, 
kad būtum plūktais keliais 
einančių suprasta ir įvertinta. 
Būk godi dosnaus Gyvenimo 
akimirkoms. Akimirkų rinki
nys beribis, — jei nepasiduodi 
vidinei sumaiščiai, tikrai iš
girsi nustraksėjusio žiogo tik 
tau skirtą pasmuikavimą, o, 
užvertus galvą aukštyn, su
spigsi iš džiaugsmo, atradus, 
kokie neapsakomai gražus 
Dangaus viešpatijos debesys. 

Vėjas ir viksvos vėjuje. 
Tai skamba 
kaip atminimų ilgesys. 
Geriausia gulėti vasarą tarp 
viksvų ir klausyti, kaip 
viksvos vėjuje kutena ausį. 

Sakyk, ar tos keturios iš
girstos V. Šlaito ei lutės ne to
bulai užbaigia mano paskaitą 
„Kaip praturtėti, kaupiant 
Gyvenimo akimirkas?". 

Visas gyvenimas — akimir
ka. Visa, tarsi mozaika, sudė
liota iš akimirkų, bet jų spal
vos nebūtinai šviesios, ne
būtinai dera tarpusavyje, ir 
nebūtinai džiuginančios. Tą 
teigti man leidžia karti prisi
minimų patirtis... 

Rūkas yra mano geriausias 
bičiulis. 

Senatvės prieangyje rūkas 
pradeda leistis ant mano akių, 
ant širdies ir prisiminimų. 
Dabar viską matau pro rūką. 

Tik akimirkai tąsyk nuslin
ko ir... po viskam. Ir lengvas 
buvo, ir beveik permatomas. 
Bet, žinok, po kurio laiko tas 
visai ne pavasariu kvepiantis 
rūkas tapo sunkiu ir neperre
gimu apdangalu. Kai rytais, o 
ypač vakarais, daiktai pradėjo 
bijoti manęs ir trauktis tolyn, 
teptukų dydis išdykėliškai 
maišytis tarpusavyje, o spal
vos — lietis, supratau tapęs 
ruko įkaitu. Kaip tu su poetu 
mano būseną įvertinai? 

Reikia Dangaus Malonės 
gyvenant šioj žemėj ir 
negyvenant šioj žemėj. 
Reikia žiūrėti į gyvenimą, kaip 
į rūką, kuris greitai praeina. 

Išsivadavau vaikščiodamas 
po Bridgeportą. Senas, kaip ir 
j i s , baltais, metų paliestais 
plaukais ir, keista, bevaikščio
jant rūkas nuo akių nuslink
davo. Šimtams praeivių, su
tiktiems pažįstamiems gal at
rodė, kad kvanktelėjau, nes 
patyliukais kartojau kadaise 
sukurtų vaidmenų tekstus, 
gestikuliavau (dėkui Dievui 
nesudominau nė vieno žiūrovų 
tarpe buvusio policininko!), 
šypsojausi tai tekančiai, tai 
besileidžiančiai saulei, spal
vomis ir nepaprasto grožio 
formomis užpildytai erdvei, 
niekados anksčiau (dėl laiko 
stokos) nematytam dangui, 
pavargusiam valkatos batui 
patvoryje ir net mano paties 
būsto, nuo per reto atida
rinėjimo kiek išsiderinusioms 
durims. Rūkas trukdė rankai 
laikyti teptuką ir plunksną su 
tušo ašarėle, jis, pikčiurna, ne
leido man atpažinti ir pasi
sveikinti su bičiuliais, bet — 
būčiau senas melagis, jei tau, 
vaike, dabar neprisipažinčiau, 
kad būtent tomis pasivaikš
čiojimų valandomis nutapiau 
daug neblogų paveikslų. Gal 
pasilikusieji viduje ir bus ma
no geriausieji? 

Prisiminimų gatvės yra 
vienintelis mano žemiškos 
nuosavybės įrodymas. 
Ir tačiau jos priklauso ne man, 

bet laikui, nes ir jos, kaip ir 
aš, priklauso 
laiko malonei. 

Prisivaikščiojau! Turėsite 
patikėti mano viešu pareiški
mu — niekada nesirgau ir ne
gulėjau, įsmeigęs akių į vieną 
tik man matomą musės pa
dovanotą tašką. Negi galėjau 
pasirodyti, kaip koks beviltiš
kai peraugęs grybas? Ar dar 
prisimenate mane ir anksčiau 
buvus tariamu ligoniu? 

Tuo metu, kai mano geruo-
lei žmonai Staselei atrodė, jog, 
gulėdamas ir žiūrėdamas į lu
bas tik praktiškai iliustruoju 
veiksmažodį „gulėti", ji klydo. 
Nerišliai kalbėjau, prašiau 
įleisti, priimti, pavaišinti, pa
maloninti, ankstyvus ir vėly
vus, atsitiktinai užklydusius 
jai nematomus svečius tik 
todėl, kad žmogus į Žemę su
grįžta ne vieną kartą. Aname, 
mano gyventame gyvenime 
užklydėliai jau buvo sėdėję 
šalia, šildęsi prie laužo, mane 
pamaitinę, pagirdę, atjautę, 
gerumu apdovanoję. 

Suvokęs, jog net artimiau
siam, brangiausiam žmogui 
sunku mane suprasti, — per 
anksti, — ilgam nutilau, bet, 
atmink, vaikeli, kad, ir būda
mas neveikliu, tvirtai žinojau, 
jog tik visiškoje tyloje galima 
patirti tikrą artumą, nepa
meluotą metų metais išgy
ventą bendrumą ir šventus 
jausmus. Burną varginti ver
ta vien gražius žodžius sa
kant.. Stengiausi juos rasti, 
bet, norėdamas padėkoti Sta
selei, sūnums Linui ir Marijui 
(kuriais nepaliaujamai di-
džiavausi, net ir tyloje įkalin
tas), už jų meilę, rūpestingu
mą, kantrybę, pasišventimą, 
jaučiau ir pernelyg gerai su
pratau, kad žodžiais to iš
reikšti neįmanoma; visi žemiš
kieji garsai, raidės, žodžiai, 
sakiniai atrodė nepakankamai 
nuoširdūs ir tikri. Viena pa
guoda — čia, kur esu, nėra lai
ko sąvokų, tokių, kaip „da
bar", „vėliau", „kada nors", 
todėl: 

norėčiau, kad vieną kartą 
mes vėl susitiktumėm 
po naujuoju dangum, kitai 
saulei padangėje šviečiant. 

Aukštybės pripažįsta visai 
kitą kalbą. Ja ir kalbėsime 
susitikę. 

Gal būt mano liga ir tyla 
užsitęsė kiek per ilgai. Turiu 
prisipažinti, kad iš dalies dėl 
to kaltas buvau pats. Visada 
žinojau, kad pirmoji numiri
mo pakopa yra nepasitenki

nimas. O aš nebuvau amžinai 
nepatenkintu pikčiurna, — at
sisveikinant ištikimųjų bičiu
lių teigta mane buvus puikiu 
ir nenuobodžių, nepakartoja
mu žmogumi! Todėl ir ligos 
patale būdamas, kupinas 
Dangaus malonės, buvau ra
mus. Ši vidinė nuostata nebu
vo lengva mano kūną globoju
siems artimiesiems, bet man 
ji teikė jėgų dar trumpą laiko 
atkarpėlę pabūti svečio vaid
menyje, leido iš tolo, palengva 
gėrėtis tuo, kas neišvengiama 
bei tinkamai pasiruošti adreso 
pakeitimui, kuris j au tuomet 
skambėjo paslaptingai, vilio
jančiai, užburiančiai: Amžinoji 
Viešpatija, t iesus Saulėto Pa
žinimo kelias, Prisiminimų 
gatvės nepažymėta numeriu 
Erdvė ir ... amžinoji Laisvė. 

Aš amžinai buvau žolės 
įsimylėjėlis. 

Ypač švelnios ir siūbuojančios, 
kuri nugali rudenį, 
kuri nugali žiemą, 

idant pavasarį vėl prisikeltų 
iš mirusių. 

Buvau ir likau. Dabar visuo
met esu linksmas kaip Krėvės 
Raganius. Kai to linksmuolio 
rūbais vilkėdamas juokinau 
jus Žemėje, prisiekiu, pirmiau
sia buvo labai gera ir smagu 
man pačiam. Tad nelabai su
prantu, už kokį „didelį talen
tą" „šviesi asmenybė", t.y. aš, 
tebeesu giriamas iki dabar. 
Žinok, mano vaike, talentingi 
žmonės gali būt i talentingi 
daugelyje sričių. Esmė — 
energijoje, o formą, kuria ji iš
silieja, randa i r nugludina Jo 
Didenybė Gyvenimas. Svar
biausia yra nusistatymas su 
kuriuo visa viešnagės Žemėje 
metu priimama. Dabar, kai 
esu Ten, kur jūs visi dar tik 
būsite, galiu atskleisti keletą 
mano dabartinėje erdvėje ga
liojančių taisyklių. Žemiškieji 
mokslai čia neužskaitomi, ap
dovanojimai nevertinami, įs
tatymai (net emigraciniai!) ne
veikia. Čia neegzistuoja bilie
tai, leidimai, įėjimo mokes
čiai, aukos. Todėl sakau — 
taip, žmogus kilęs iš medžia
gos, dulkių, bet tik viena dali
mi. Kita žmogiškoji pusė — 
dangiška. Ta antroji pusė lai 
padeda tau, vaikeli, ir mano 
mylėtiems laikinai pasiliku
siems, pateisinant dangiškąją 
savo pusę, visa daryti, dirbti, 
veikti ir gyventi su meile. 

Tai vienintelis iš Žemės at
sineštas įrodymas, kurį man
dagiai paprašoma parodyti... 

Pastaba: visi eilėraščių intarpai 
— Vlado Šlaito. 

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis 

• A. t A. 
WANDA J. RAUDYS 

Mirė 2001 m. rugpjūčio 11 d., sulaukusi 49 metų. 
Gimė Čikagoje, Marąuette Parke. 
Nuliūdę liko: motina Valerija Raudys, sesuo Elena 

Emich su šeima, dėdė Vaclovas Stancelis, gyvenantis C A. 
teta Zina Čižikas su šeima ir daug giminių, gyvenančių 
Lietuvoje. 

Velionė pašarvota trečiadieni, rugpjūčio 15 d. nuo 3 
v.p.p. iki 9 v.v. Andrew McGann laidojimo namuose, 10727 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL. Laidotuves įvyks ketvirtadienį, 
rugpjūčio 16 d. Iš laidojimo namų 8:30 v.r. velionė bus 
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
a.a. Wanda bus palaidota šv . Kazimiero lietuvių kapinėse. 

N u o š i r d ž i a u s i a i k v i e č i a m e g i m i n e s , d r a u g u s ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidotuvių direkt. Andrew McGann. Tel. 773-783-7700. 

JURGĮ JAGOMASTĄ 
PRISIMENANT 

1941 m. rugpjūčio 23 d i e n ą vokieč ių G e s t a p o Vi lniuje 
sušaudė visą J a g o m a s t ų š e imą 

Studentai ds kairės) GruSnys, Styra ir Jagomastas 19;}8 m Karo muzie
jaus sodelyje Kaune 

1933 me ta i s birželio mėn. į 
Alytų atvažiavo grupė (apie 
30?) j aunų „lietuviukų" iš Ryt-
prūsių-Karaliaučiaus krašto 
praleisti vasaros atostogas ir 
kiek pramokt i arba patobulin
ti lietuvių kalbą. Dauguma jų 
buvo lietuvių kilmės mer
gaitės i r berniukai, silpnokai 
kalbantys lietuviškai, bet keli 
gerai mokėjo lietuvių kalbą. 
Jų amžius buvo 10-16 metų. 
Vienas jų buvo Jurgis Jago
mastas, gražiai nuaugęs 16 
metų kuklus , draugiškas, 
geraširdis jaunuolis, labai ge
rai kalbant is lietuviškai. Jo 
tėvai buvo gerai žinomi, 
sąmoningi Tilžės lietuviai, ku
rie turėjo didelę spaustuvę, 
kiek ž inau, atlikdavo daug 
spaudos darbų Lietuvai ir lei
do visą eilę religinio, tautinio 
bei politinio turinio lietuviškų 
knygų. Su Jurgiu man teko 
art imiau susidraugauti ir ta 
draugystė tesėsi ilgesnį laiką, 
maždaug iki 1940 metų, kai 
Lietuvą okupavo sovietai. 

Prisimenu mūsų dviračių 
kelionę tą vasarą po smėlėtus 
Dzūkijos kelius su Jurgiu ir 
Stasiu Janavičium. Tai buvo 
prieš 68 metus ir smulkmenų 
apie kelionę nebeprisimenu. 
Žinau t ik faktą, kad kelionės 
metu Kaune vyko Dariaus-
Girėno laidotuvių iškilmės. Jų 
tragiška mirtis sugadino 
mūsų kelionės nuotaikas. 

Grįžęs namo Tilžėn, jis man 
paraše kelis laiškus, dėko
damas už maloniai ir įdomiai 
praleistas su mumis atostogas 
Alytuje. Paskutiniam laiške 
rašė, kad, baigęs gimnaziją, 
žada atvažiuoti į Kauną stu
dijuoti Vytauto Didžiojo uni
versitete. 

1937 metais Tilžėje Jurgis 
baigė vietinę vokišką gimna
ziją. Pagal tuometinius vokiš
kus įs ta tymus, tuoj po abi
tūros j is turėjo atlikti karinę 
prievolę vokiečių kariuomenėj. 
Norint išvengti karinės tarny
bos, še ima nutarė, kad Jurgis 
persikels gyventi į Lietuvą 
universiteto studijoms. Atvy
kęs į Lietuvą, išimties keliu 
greitai gavo Lietuvos pilietybę 
ir valdžios stipendiją studi
joms VDU Humanitariniame 
fakultete. 

Mūsų draugystė atsinaujino 
Kaune, kai aš buvau medici
nos s tudentas , o jis studijavo 
kalbas, ypač lietuvių kalbą ir 
l i teratūrą. Tuo metu jis įstojo 
į „Jūros" korporaciją, kurios 
nariai daugiausia buvo iš 
Klaipėdos krašto arba iš va
karų Lietuvos. Kaune susi
pažino su studentu Styra (var
do neatsimenu), Amerikos lie
tuviu, kur is atvyko į Lietuvą 
1937 m. (?) su kita Amerikos 
lietuvaite studijuoti lituanis
tiką VDU. Sovietams oku

pavus Lietuvą, jie skubia: 
grįžo į Ameriką. Jeigu kas 
nors skaitytojų žinotų ką nors 
apie jų likimą, prašyčiau man 
pranešti. 

Mano tėvų pakviestas, 1937 
metais universiteto Kalėdų 
atostogas Jurgis praleido mū
sų šeimoj Alytuje, nes važiuoti 
į Tilžę j a m buvo pavojinga. 
Grįžęs į Kauną, tęsė savo stu
dijas, o po 1938 metų pavasa
rio semestro Jurgis nutraukė 
studijas ir įstojo į Karo mo
kyklą aspirantu atlikti karinę 
prievolę. Baigęs Karo mokyk
lą, 1939 m. gavo atsargos j . 
leitenanto laipsnį, bet iš ka
riuomenės nebuvo atleistas, o 
paliktas aktyvioj karo tarny
boj dėl prasidėjusio Antrojo 
pasaulinio karo. Lenkija grei
ta i žlugo. 1939 m. spalio 28 
dieną Vilnius grąžintas Lietu
vai. Tą dieną iš Kauno išvyko 
didelis studentų korporantų ir 
studentiško jaunimo trauki
nys į Vilnių dalyvauti sostinės 
iškilmėse ir vėliavos pakėlime 
Gedimino pilies kalne. 

Tose iškilmėse man buvo 
lemta dalyvauti su mano stu
dentų skautų korporacija „Vy
tis", kuri atvyko tuo pirmuoju 
traukiniu į Vilnių. Ir kiek tų 
nuotraukų aš tą dieną prifo-
tografavau! Jurgis buvo vie
nas pirmųjų, kuris su Lietu
vos kariuomene įžygiavo j 
Vilnių kaip Lietuvos kariuo
menės karininkas. Mačiau jį 
iškilmių metu Gedimino kalno 
papėdėje tarp daugelio aukš
tesnio rango karininkų ir ste
bėjausi, kaip jis ten pateko! 
Juk jis buvo tik jaunas leite
nantas, bet didelis patriotas, 
brangus ir mielas žmogus, ku
rio atminimą ilgai minėsime. 
Nebuvo progos tą dieną su juo 
susitikti, nes mano traukiny? 
kitą dieną grįžo į Kauną, o j is 
liko Vilniuje su savo daliniais. 
Nuo tos dienos aš jo niekad 
daugiau nebemačiau. 

Taurus lietuvių tautos sū
nus savo trumpą gyvenimą 
paaukojo Lietuvai. Prieš 60 
metų, 1941 m. rugpjūčio 23 d., 
žiaurių nacių gestapininkų 
buvo suimtas, įkalintas ir kar
tu su savo šeimos nariais 
sušaudytas. Smulkmenų apie 
jų sušaudymą mums nėra 
žinoma. Būtų labai kilnu ir 
reikalinga, kad mūsų Mažo
sios Lietuvos organizacijos ir 
valstybinės įstaigos išaiškintų 
Jagomastų šeimos sušaudymo 
aplinkybes bei priežastis. 

Sudiev, Jurgi, Tu liksi mūsų 
mintyse, nes turėjom progos 
Tave pažinti Tavo trumpu gy
venimu Lietuvoj, kuria Tu 
taip mylėjai. 

Arnoldas Grušnys, M.D. 
14419 Tippcrary Cr. 

VVichita, Kansas 67230 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Rugpjūčio 13 d. „Drauge" viešėjęs JAV ambasadorius Lietuvai John Tefft 
(dešinėjei spaudžia ranką „Draugo" administratoriui Valentinui Krump
liui. Jono Kuprio nuotr. 

ALRK M o t e r ų są junga 
kviečia visus draugus ir pa
žįstamus dalyvauti ir paben
drauti su mumis pokylio vaka
rienėje rugpjūčio 25 d., šešta
dienį, 6:30 val.v. Holy Redee-
mer parapijos salėje, 9536 S. 
Millard. Bilietus galima užsi
sakyti skambinant šiais telefo
nais 708-952-0853, 708-974-
4407 ir 773-582-7452. 

L i e t u v i ų t a u t i n i ų šok ių 
i n s t i t u t a s šią savaitę rengia 
lietuvių tautinių šokių moky
tojų kursus Dainavoje. Kursai 
vyksta rugpjūčio 12-19 d. Da
lyvauja šokių mokytojai iš 
daugelio miestų - nuo Bostono 
iki San Diego. įskaitant ir 
Kanadą. Visi grįš namo pasi
sėmę naujų patyrimų, idėjų 
bei žinių, jau nekalbant apie 
naujas pažintis. 

P e r D a n u t ę Bobe l ienę 
New Yorke įsisteigė naujas 
„Vaiko vartų į mokslą" sky
rius. Dėkojame tiems, kurie 
supranta mūsų darbo su ap
leistais Lietuvos vaikais svar
bą. 

.... 
Meno mokyklė lė d a r b u i 

su moksle iv ia is ieško dailės, 
kanklių specialybės dėstytojų. 
Pamokos vyksta kartą per sa
vaitę, vakarais. Smulkesnė in
formacija tel. 630-624-1247. 

N o r t h P a r k Village parke 
(5801 N. Pulaski) rugpjūčio 24 
d., penktadienį, nuo 7 val.v. 
iki 9 val.v. vyks nemokamas 
„blues" muzikos koncertas, 
gros grupė ..Devil in the 
VVoodpile". Informacija tel. 
312-744-1252. 

Mūsų „ la imėj imų skry
nia" tapo turtingesnė Izabe
lei S tonč iene i , S tase i Vaiš
vilienei i r B i ru t e i P o d i e n e i 
atnešus vertingų ir reikalingų 
prizų. Gal ir jūs dar suspė-
tumete pasekti jų pavyzdžiu? 
Būtumėme labai dėkingi. 

Artėja k a s m e t i n ė Č i k a g o s 
vandens i r o ro š v e n t ė -
„2001 Chicago Air & Water 
Shovv". kurią stebėti bus gali
ma rugpjūčio 18-19 d. nuo 9 
val.r. iki 4 vai.p.p. Michigan 
ežero pakrantėje - nuo Fuller-
ton Avenue iki Oak Street. 
North Avenue Beach paplūdi
mys bus „karščiausias" regi
nių taškas. Padangėmis skrai
dys, manevruos oro akrobatai, 
lėktuvai, lėktuviukai ir ma
lūnsparniai, prašvilps mirties 
kilpas darantys lėktuvai 
„Thunderbirds", kurių koman
da šiai šventei ruošėsi iš ank
sto ir praktikavosi net 1,000 
valandų. Abi dienas nuo 9 
val.r. prasidės vandens rengi
niai - plaukikų, laivelių, van
dens slidžių sportininkų pasi
rodymai. Renginys - nemoka
mas. Visa šventė bus trans
liuojama per VVBBM-AM 
„Nevvs Radio 78" stotį. Dau
giau informacijos tel. 312-744-
3370 arba 312-744-2964. Ke
liaujant link paplūdimio šven
tes dalyviai raginami naudotis 
visuomeniniu transportu. 

Skambindami tel. 312-836-
7000 galite sužinoti traukinu
kų, autobusų ir „Metrą" trau
kinių tvarkaraštį (ši tarnyba, 
beje. veikia visus metus 7 die
nas per savaitę). Autotran
sporto priemonių tvarkaraštį 
taip pat galite sužinoti inter
nete www.cityofchicago.org/ 
intheloop 

L i t u a n i c o s P a r k e , Beverly 
Shores, IN, rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, 1 vai.p.p. vyks di
džioji Michigan ežero pakran
čių gegužinė. Kviečiame visus 
atsilankyti! 

Į v a i r i o s m ie s to pas laugos 
č i k a g i e č i a m s jau atliekamos 
internete 
www.cityofchicago.org Šis 
naujas pasiūlymas yra miesto 
paslaugų klientams tobulini
mo dalis, prasidėjusi įvedus 
specialų telefoną 311, kuris 
skirtas ne pirmiausio būtinu
mo įvairiausioms Čikagos gy
ventojų problemoms spręsti. 
Norėdamas pagalbos, klientas 
turi „atsidaryti" anksčiau nu
rodytą internete adresą, tada 
paspausti „Reąuest a City 
Service". Pasinaudojant šia 
paslauga dabar galima pirkti 
miesto automobilių lipinukus 
(City vehicle stickers), užmo
kėti mašinų pasistatymo bau
das (parking tickets), užkirsti 
kelią nusikaltimams, o taip 
pat sužinoti apie įvairiausias 
paslaugas ir mieste vykstan
čius įvykius. 

Romas i r Danutė Puo
džiūnai , įvertindami „Vaiko 
vartų į mokslą" savanorių 
darbą, joms grįžtant dirbti su 
apleistais vaikais Lietuvoje, 
apdovanojo beglobius vaikus 
saldainiais. Saldainiai bus pri
statyti dienos centrams ir pra
džiugins vaikus, kuriems 
t rūks ta džiaugsmo gyvenant 
sunkiose sąlygose. Gerada
riams - nuoširdi padėka. 

K u r s t a t y t i s a u t o m o b i l i u s 
atvykus į „Draugo" gegužinę? 
Važiuokite tiesiai per pagrin
dinį įvažiavimą iš 63-iosios 
gatvės - pro vartus - ir jums 
bus nurodyta. 
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„ĄŽUOLIUKAS" KONCERTUOS PO 
50-MEČIO JUBILIEJAUS VĖLIAVA 

Spalio 4 d. pradėjęs koncer
tuoti Vašingtone pa ts stipriau
sias ir plačiausiai Europoje 
žinomas vaikų ir jaunuolių 
choras Lietuvoje „Ąžuoliu
kas" tęs koncertinę kelionę po 
Šiaurės Ameriką iki pat spa
lio mėnesio pabaigos. Užsu
kęs į Čikagą spalio 14 d., šis 
puikus meno kolektyvas Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje koncertuos ir JAV 
LB 50-mečio jubiliejaus minė
jimo dalyviams bei čikagiškei 
publikai. 

Šį neeilinį įvykį paprašėme 
pakomentuoti JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkę 
Mar i j ą R e m i e n ę : 

„Lietuvos muzikinės kultū
ros pasididžiavimas - .Ąžuo
liuko" choras yra pakviestas 
spalio 14-20 d. Solt Lake City 
Utah valstijoje dalyvauti tarp
taut iniame chorų festivalyje. 
..Ąžuoliukas" buvo išrinktas iš 
visų Lietuvos chorų ir atsto
vaus Lietuvos valstybei. 

J au girdžiu klausimą, kodėl 
mes turime apmokėti .Ąžuo

liukui" kelionės išlaidas. No
riu pažymėti, kad organizaci
ja, kuri chorą kviečia - „Voice 
of Friendship" - yra pelno ne
siekianti ir be .Ąžuoliuko" 
kviečiasi dar apie 20 chorų. 
Visi chorai atvyksta savo 
lėšomis. (Ir visi meno kolekty
vai, kurie vyksta į Lietuvą iš 
užsienio, taip pat vyksta savo 
lėšomis.) Taip buvo ir su „Ro-
ko-ko" choru iš Šiaulių. Todėl 
tokiems kolektyvams mes su
darome sąlygas pakoncertuoti 
išeivių telkiniuose, kad jie su
rinktų lesų padengti savo ke
lionės išlaidas. 

..Ąžuoliuko" atvykimu į 
Ameriką ypač susidomėjo Lie
tuvos ambasada Vašingtone, 
nes tai iš tiesų yra neeilinis 
įvykis. Choras turės progos 
susitikti su įvairių kraštų vai
kais, koncertuos įvairiose 
salėse, o kulminacinis koncer
tas vyks spalio 20 d. naujoje 
salėje, kuri talpina 21 tūkst. 
žiūrovų. Jų koncertas bus fil
muojamas ir transliuojamas 
visam pasauliui. Choro atlie

kami kūriniai kitais metais 
bus rodomi olimpiados metu. 
Tai gal vienintelis toks įvykis 
Lietuvos kultūros istorijoje, 
kad lietuvių meno kolektyvą 
pamatys tiek daug pasaulio. 

Taigi, norėdami palengvinti 
.Ąžuoliuko" kelionės išlaidų 
naštą, siunčiame jį po lietu
viškuosius telkinius. Labai 
norėtųsi, kad šie nuostabūs 
vaikai visur rastų pilnas sales 
žiūrovų. Lietuvių fondas 40 
žmonių choro kelionei paskyrė 
20,000 dol. Dalį pinigų ti
kimės gauti iš Lietuvos. (Iš 
viso „Ąžuoliuko" kelionės į 
Ameriką biudžetas sudaro 
apie 60.000 dol.). Tą savaitę, 
kurią choristai praleis Salt 
Lake City, juos išlaikys kvie
tusi organizacija. 

Noriu atsakyti į dar vieną 
klausimą, kurį kartais iš
girstu: kodėl mes negalėtume 
surengti šio gero choro kon
certų didžiosiose amerikiečių 
salėse, kadangi kitų valstybių 
chorai tokius koncertus ren
gia. Noriu pabrėžti, kad mes 
nesame pajėgūs to padaryti, to 
negali padaryti ir Lietuva. Vo
kietija, Japonija ar Italija 
savo chorams užmoka ke
lionės išlaidas, nes tai turtin
gos valstybes, ir joms svar-

Visada jaunas ..Ąžuoliukas'. 

biausia - parodyti Amerikoje 
savo meną. Valstybės samdo 
specialius koncertų organiza
torius, kurie jiems perka rek
lamą. Organizatoriai ir pasi
ima pelną už koncertus. Noriu 
pasakyti , kad ir aš mėginau 
kalbėtis su Orchestra Hali 
Čikagoje, ten manęs paprašė 
13 tūks t . dol. vien tik už salę. 
Aš, žinoma, turėjau atsisakyti. 
Nuomojant amerikiečių sales, 
dar kainuoja ir aptarnaujantis 
personalas, kuris priklauso 
profsąjungoms, todėl ten paša
linių neįsileidžia (mūsų sava
noriai pagelbėti negalėtų). O 
tarnautojai yra gerai apmoka
mi (ne mažiau kaip 30 dol. per 
vai.). 

Kitas dalykas - mes nega
lime užtikrinti koncertų rekla
mos amerikiečių žiniasklai-
doje, kuri brangiai kainuoja. 
Štai kaip atsitiko pernai Cle-
velande su M. K. Čiurlioniui 
skir tu minėjimu, kurį su
rengėme amerikiečių publikai. 
Už menką reklamėlę klivlan-
diškiai sumokėjo 1,000 dol., o 
paskui dar turėjo samdyti au
tobusus ir veltui vežti lietu
vius, kad užpildytų salę. Taigi 
ir ..Ąžuoliuko" koncertą LB 
Clevelando apylinkė rengia 
parapijos salėje. 

Beje, su Clevelandu „Ąžuo
liuką" sieja draugystės ryšiai. 
Pernai jį kvietr atvykti garsus 
ten „Angeliukų" choras. Mat 
angeliukai yra lankęsi Lietu
voje ir .Ąžuoliukas" jiems 
daug padėjo. Bet dėl lėšų sto
kos lietuvaičiai negalėjo nu
vykti atsakomojo vizito. 
Džiaugiuosi, kad šiais metais 
lietuvių vaikams pasisekė 
išspręsti visas problemas. 
„Ąžuoliuko" pasirodymas 
tarptautinėje scenoje išgarsins 
Lietuvą, kaip ir sportas. Yra 
Lietuvoje manančių, kad 
.Ąžuoliukas" pasitarnaus net 
ir kelio į NATO reikalui". 

Dėkojame už komentarą ir 
pranešame, kad tikslesnę in
formaciją apie koncertinį 
maršrutą, choro atliekamus 
kūrinius bei apie patį kolek
tyvą da r pranešime. 

P a r e n g ė A. V. Škiudaitė 

Cook County ligoninės darbuotojai ruošiasi ir laukia „Draugo" gegužines. Iš kairės dr. Rasa Kazlauskaitė, dr. 
Laisvydė Statkutė, dr. Elona Ščiupokienė, Joe Kulys. dr. Jadvyga Miernik. dr. Deimantė Tamoševičienė. Jiems 
priklauso ir dr. Gitana Staškus. 

DAKTARAI - „DRAUGO" GEGUŽINĖS 
PAGALBININKAI 

Rugpjūčio 19 dieną „Drau
go" vasaros šventėje vėl atsi
darys Sveikatos mugė. Šiemet 
Cook County ligoninės perso
nalas ir Šv. Kryžiaus ligoninės 
atstovai jums patars , kaip 
saugoti sveikatą ir anksti nus
tatyti ligas. 

Cook County ligoninėje rezi-
dentūrą atlieka trys Kauno 
medicinos universiteto absol
ventės. Dr. Gitana Staškus ir 
dr. Laisvydė Statkutė vidaus 
ligų rezidentūroje (Residency) 
dirba jau antruosius metus. 
Laisvydė yra parašiusi daug 
mokslinių straipsnių akių ligų 
srityje. Jos sesuo dr. Deiman
tė Tamoševičienė po metų 
baigs vidaus ligų rezidentūrą 
Cook County ligoninėje ir keti
na specializuotis onkologijoje 
(fellowship). Gydytoja Elona 

Ščiupokienė dirba mokslinį 
darbą Cook County ligoninės 
chirurgijos skyriuje. Jos publi
kacijos sveikatos apsaugos sri
tyje yra išspausdintos Lietu
vos. Europos ir amerikiečių 
medicininėje l i teratūroje. Dr. 
Rasa Kazlauskaitė, prieš pusę 
metų baigusi specializaciją 
(fellowship) Maryland univer
sitete, Cook County ligoninės 
endokrinologijos skyriuje dir
ba skyriaus gydytoja (Atten-
ding Physician). J i y ra docen
tė (Assistant Proffesor) R u s h 
universitete ir specializuojasi 
diabeto bei skydliaukės ligose. 

Joe Kulys džiaugiasi, k a d 
vis daugiau lietuviškai ka l 
bančių gydytojų dirba Cook 
County ligoninėje ir įsijungia į 
„Draugo" vasaros šventę. 

D: .t u (j n k n y qyn č lyje 

L i e t u v o s G y v e n t o j ų geno 
c i d o i r r ez i s t enc i jo s t y r i m o 
c e n t r a s 2001 metais išleido 
dar vieną istorinių tyrimų mo
nografiją - Juozo Starkausko 
knygą „Stribai" (Ginkluotieji 
kolaborantai Lietuvoje parti
zaninio karo laikotarpiu 
(1944-1953)). Pagrindinis šių 
tyrinėjimų tikslas - parodyti, 
kaip J . Stalino pokario laiko
tarpio sovietinių okupacinių 
represinių struktūros - stri
bai, daugiausia iš vietos gy
ventojų sudaryta pagalbinė 
sukar inta grupuotė, kovojo 
prieš mūsų part izanus ir aps
kritai prieš Lietuvos žmones 
bei įtvirtino okupacinį režimą. 
Rašant šią knygą daugiausia 
remtasi buvusių represinių 
s t ruktūrų - KGB ir MVD, 
komunistų partijos CK archy
vo dokumentais. Pirmoje kny
gos dalyje gvildenamas stribų 
būrių formavimasis bei jo ypa
tumai, antroje - stribų veikla 
ir jos padariniai, taip pat 
mėginama tyrinėti ginkluotų 
aktyvistų grupes ir sovietinę 
miliciją, spausdinami priedai 
- dokumentai iš Lietuvos ypa
tingojo archyvo, Lietuvos vi
suomenės organizacijų archy
vo ir Vidaus reikalų ministeri
jos archyvo. Pvz., spausdinami 
dokumentai apie būrių suda
rymus įvairiuose Lietuvos 
miestuose, miesteliuose ir 
valsčiuose, miestelių užpuoli
mus, publikuojamos operacijų 
vykdytojų pavardės, nurody
mai dėl priemonių partizanų 
puolimams atremti , suvesti
nės apie čekistines karines 
operacijas Lietuvoje, aprašo
ma žvalgybos tachnika, spaus
dinamos ir kai kurios aktyvis
tų nuotraukos, dokumentų 
faksimilės. 615 psl. knygos 
kaina - 30 dol., su persiunti
mu - 33.95 dol. (Illinois valsti
jos gyventojai dar prideda 
8.75 proc. mokesčių). 

773-585-9500 

A t v e s k i t e s a v o v a i k u č i u s 
i r v a i k a i č i u s \ „ P i p i r u r a t e 
li"! „Pipirų ratel is" vyks ta pir
madieniais, an t radienia is , t r e 
čiadieniais ir penktadienia is 
nuo 9:30 val.r. iki 11:30 val.v. 
r. ir trečiadieniais nuo 12 vai . 
iki 2 val.p.p. (vaikai ratelį lan
ko ka r tu su tėveliais a rba se
neliais vieną kar tą per savai
tę. Renkamės Lemonte, Pa
saulio lietuvių centre. Kreip
kitės į Renatą S tankienę tel. 
312-943-9168 arba Rasą Tijū-
nėlytę-McCarthy tel. 630-725-
0711 tarp 9 val.r. ir 7 vai . v. 
Dėmesio! Vaikus pr i iminėsi-
me tik iki spalio 1 dienos. 

J o n a s R a č a s pats išpjaustė 
medžio drožinius ir padovano
jo juos „Draugo" gegužinės 
„laimės šuliniui". Dėkojame 
už originalius prizus! 

L o t y n u A m e r i k o s muzi
k o s f e s t i v a l i s vyks rugpjūčio 
25-26 d. nuo 11 val.r. iki 9:30 
val.v. Gran t Parke , kuris įsi
kūręs Lake Shore Drive. Mi
chigan Avenue, Roosevelt 
Road ir Monroe gatvių ketur
kampyje. Gros populiarios, 
įvairių muzikinių apdovano
j imų pelniusios grupės, atlie
kančios „cumbiss", „norte-
nas". . .merengue", salsa", 
„ranchero", „mariachi" ir kito
kio st i l iaus muziką. Daugiau 
informacijos tel. 312-744-
3370. 

, ,Draugo" knygynėlyje 
K n y g o j e „ J u n g t i n i u Ame

r i k o s Va l s t i j ų l i e t u v i a i " (Bi
ografijų žinynas. I tomas), ku
rią 1998 metais Vilniuje išlei
do Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos ins t i tu tas , aprašomi po 
II pasaulinio karo visuomenes 
ir profesinėje veikloje aktyviai 
reiškęsi lietuviai. Leidinys 
i l iustruotas aprašomųjų pa
teiktomis ir iš įvairių leidinių 
bei periodikos r inktomis port
ret inėmis fotografijomis. Gre
ta lietuvių j a m e aprašyta ir 
keletas kitų tautybių žmonių, 
glaudžiai susijusių su mūsų 
valstybe. Pi rmajame tome pa
teikta 2004 biografijos, 1087 
iliustracijos. Knygos kaina -
50 dol., su persiuntimu -
53.95 dol. (Illinois valstijos gy
ventojai da r prideda 8.75 proc. 
mokesčių). 

Pasaulio lietuvių centro gegužinėje prie maisto patarnavo Vanda Gvildie-
ne, Irena Kazlauskienė ir Brone Černiene 

Vytauto Jaainevičiaua nuotr. 
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