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Lietuviai, estai ir latviai 
kreipiasi į JAV prezidentą 

Washingtonas. — Šiandien 
,,Washington Times" dienraš
tyje yra įdėtas vieno puslapio 
kreipimasis į prez. Bushą: „Mr. 
President, Don't be afraid of the 
„ B " word". Dienraštis tai įdėjo 
savo vedamųjų skyriuje. 

Tame puslapyje yra įdėti du 
žemėlapiai — vienas, kai Balti
jos valstybės buvo nepriklauso
mos, o kitas, kai Baltijos vals
tybes pavergė Sovietų Sąjunga. 
Atspausdintame tekste rašoma, 
jog prieš 50 metų 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Hitleris ir Stali
nas sutarė pasidalinti Rytų 
Europą ta rp nacių Vokietijos ir 
Sovietų "Sąjungos. Tuo slaptu 
ir ne lega l iu s u s i t a r i m u 
nepriklausomos Baltijos -Esti
jos , Latvi jos i r L ie tuvos 
valstybės buvo jėga prijungtos 
prie Sovietų Sąjungos. Iki šios 
dienos JAV ir kitos Vakarų 
demokratijos atsisakė pripažinti 
aneksiją. 

Baltijos gyventojai žodžiais ir 
darbais pareiškė norą apspręsti 
savo likimą. Šimtai tūkstančių 
pabaltiečių šiandien dalyvauja 
ta ik ingose demonstracijose, 
r e i k a l a u d a m o s , kad b ū t ų 
atstatyta Estijos, Latvijos ir 
Lie tuvos nep r ik l ausomybė . 
Mes, kaip amerikiečiai, esame 
patenkinti savo krašto principi
niu nusistatymu nepripažinti 
okupacijos. Kaip individai,kilę 
iš Baltijos kraš tų esame dėkingi 
JAV už šią poziciją. 

Prezidento tyla 
Dabar, Pone Prezidente, mes 

su d idel iu s u s i r ū p i n i m u , 
pastebime jūsų vyriausybės tylą 
šiuo metu, kai vyksta tokie 
dideli pas ike i t imai Baltijos 
valstybėse. Kai Baltijos gyven
tojai vis drąsiau žengia ban
dydami atgauti savo laisvę, jūs, 
atrodo, nenorite iš tar t i net to 
žodžio „Baltic". 

Ko Baltijos žmonės tikisi ir ko 
mes kaip „amerikiečiai lau
kiame, yra tai, kad jūs viešai 
kalbėtumėte apie jų apsispren-

GrĮžta namo 
Panevėžys . — (LIC). Ket

v i r tad ienį , rugp . 24, šešių 
asmenų delegacija išvyksta iš 
Panevėžio į Lenkiją, į Pucką, 
parsivežti a.a. kun . Alfonso 
Lipniūno ir a.a. chemijos inž. 
Antano Šapalo kaulus. Abu 
žymūs visuomenininkai, padarę 
didelį įnašą į besikuriančias 
jaunimo organizacijas — atei
tininkų, pavasarininkų, ange
laičių, buvo nacių aukos Stut-
thofo lageryje ir palaidoti š^lia 
vienas kito Pucko kapinyne. 

Kun. Juozapas Antanavičius, 
Panevėžio katedros klebonas 
Lietuvių Informacijos Centrui 
New Yorke telefonu pranešė, 
kad abiejų velionių palaikai bus 
pagerbti Vilniaus katedroje. Po 
to, kun. Lipniūno palaikai bus 
nuvežti į Panevėžį, kur bus 
iškilmingai palaidoti Panevėžio 
katedros šventoriuje. Kun . 
Lipniūnas katedroje vikaravo ir 
buvo vuskupijos, faktiškai visos 
Lietuvos, jaunimo direktorius. 
(„Lietuvių Enciklopedija"). 

„Man vietą palaidojimui nuro
dė pats vyskupas Kazimieras 
Paltarokas 1955 m. pavasarį, 
prieš mirdamas", kun. Antanvi-
čius aiškino. 

Inž. Šapalo pala ikai bus 
i šk i lm inga i pa la ido t i jo 
Prienuose, iš kur jis buvo kilęs, 
ir kur daugiausia reiškėsi. 

dimo te ises , g i n t u m ė t e i r 
palaikytumėte jų viltis b ū t i vėl 
laisvom t a u t o m . J ū s l a b a i 
iškalbingai išreiškėte tas pačias 
aspiracijas Lenkijai ir Vengrijai. 
Baltijos valstybės nenusipelno 
mažiau kaip Lenkija ir Vengr i 
ja, nes jos buvo nepriklausomos 
valstybės ir Tau tų Sąjungos 
nariai prieš Stalinui ir Hit ler iui 
pertvarkant Europos žemėlapį. 

Yra atėjęs laikas, Pone Pre
zidente, kad jūs i šdės tytumėte 
programą, kur i dabar r e m t ų 
Baltijos valstybių nepr ik lau
somybę! 

Tas pats teks tas yra įdė tas ir 
„Kennebunkport Country S ta r " 
laikraštyje. Prezidentas y r a šio 
savaitraščio skaitytojas i r šiuo 
metu Kennebunkpor te atos
togauja. 

Pasirašiusieji 
Šį tekstą pasirašė l i e tuv ių 

organizaci jų p i r m i n i n k a i , 
laikraščių redaktoriai , profe
soriai, kul tūr ininkai , t a i p pa t 
latvių ir estų organizacijų atsto
vai, daugiau ka ip 200 a s m e n ų . 

Daugelis pasirašančiųjų pažy
mėjo organizaci ją , k u r i a i 
priklauso. Pabaltiečių centr inės 
organizaci jos, ku r ios r ė m ė 
skelbimą ir kur ių p i rmin inka i 
po juo pasirašė yra: Amer ikos 
Estų taryba, Amerikos Latv ių 
Sąjunga, Baltų Laisvės Lyga 
(BAFL), Baltic Appeal t o t h e 
U n i t e d N a t i o n s ( B A T U N ) , 
Jung t in i s Ba l tų K o m i t e t a s 
(JBANC), Amerikos L ie tuv ių 
Taryba (ALT-a), JAV Lie tuv ių 
Jaunimo Sąjunga ir Lietuvių In
formacijos Cent ras (LIC). 

Pasirašiusiųjų tarpe y r a ir 
Tėvai Pranciškonai, Lie tuvių 
K a t a l i k ų R e l i g i n ė Š a l p a , 
L ie tuv ių K a t a l i k ų M o k s l o 
Akademija, kun . V. Rimšel is , 
Marijonų provinciolas, „Drau
go" redaktorius kun. Garšva , 
kun. Antanas Saulaitis, Jėzui tų 
provinciolas, kun . A n t a n a s 
Rubšys, Li thuanian Cathol ic 
P r e s s Socie ty , L i t h u a n i a n 
Catholic Chari t ies . L i e tuv ių 
Architektų ir Inžinierių Sąjun
ga, Fronto Bičiuliai, v i sa eilė 
vietinių organizacijų, g rup ių i r 
radijo valandėlių bei pask i ros 
LB-ės apylinkės ir apygardos. 

Pareiškimą suprojektavo ir jį 
į laikraštį įdėjo Chicagos Ethnic 
Community Services, kur ia i va
dovauja advokatas Povilas Žum-
bakis. 

Atsteigta vėžio ligos 
draugija 

Vilnius. — Lietuvos sveikatos 
ministerijos Onkologijos insti
tute įvyko onkologų susir in
kimas, kuriame dalyvavo ir Ža- • 
liųjų bei dvasininkijos a ts tovai . 
Čia buvo atsteigta Lie tuvos 
kovos su vėžiu draugija, kur i 
buvo įsteigta 1935 m. kovo 3 d. 
ir veikė iki karo. Draugijos 
t ikslas — į t raukt i visus visuo
menės sluoksnius į kovą su 
vėžiu , šv ie s t i g y v e n t o j u s , 
palaikyti ryšius su užsienio 
panašiomis organizacijomis i r 
siųsti į užsienį stažuotis i r 
tobulintis gydytojus onkologus. 

1935 m. draugijos steigėjai 
buvo medikai Andrius Domaše
vičius, Pranas Mažylis, Vladas 
Kuzma, Vladas Lašas, A n t a n a s 
Didžiulis. Lietuvos Pers i tvar
kymo Sąjūdis paskyrė atsis-
teigiančiai draugijai 25 tūks t . 
rublių, kurie sudarys onkologi
jos fondo pradžią. 

Molotovo-Ribbentropo pakto 
50-tis Maskvoje 

Fragmentas iš protesto demonstracijų prieš Sovietj Sąjungą Vilniuje. Viršuje plakatuose matyti 
užrašai: „Amžina šlovė Lietuvos partizanams, kovojusiems prieš sovietinę okupaciją' Gorbačiovai, 
išpirk CCCP įvykdytus nusikaltimus Baltijos tautoms!" Pačiame centre — tankas su užrašu 
„Draugystė" traiško žmonių kaukoles. 

Sąjūdžio vadovo žodis JAV spaudoje 
W a s h i n g t o n a s . — Praėjusio 

sekmadienio laidoje dienraštis 
„Washington Pos t" išspausdino 
Lietuvos Pers i tvarkymo Sąjū
džio Seimo ta rybos pirmininko 
Vytau to Landsbergio straipsnį, 
pavadintą „Lietuvių laisvės ma
nifes tas" , su an t r ine an t raš te : 
Sovietų ka r iuomenė tur i pasi
t r a u k t i , sako reformų vadas" . 
Gale pažymėta , kad straipsnis 
pa rašy tas pagal Sąjūdžio Seimo 
tarybos p i rmin inko interviu, 
kurį j i s praei tą mėnesį davė 
S o v i e t ų S ą j u n g o s i r Ry tų 
Europos re ika lų specialistui, 
buvus i am Amer ikos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnui 
John Baker . 

Tai n e l a i s v o a p s i s p r e n d i m o 
a k t a i 

„Sov ie tų a rmi jo s buv imą 
Lietuvoje mes laikome oku
pacinės kar iuomenės buvimu. 
Dėl tos priežast ies pareikala
vome sovietų kar iuomenę išves
t i iš Baltijos k raš tų ir savo 
teritorijoje sudary t i t au t in ius 
k a r i n i u s da l in ius . 

Mūsų nuomone, Lietuva buvo 
Sovie tų Sąjungos okupuo ta 
1940 m. remian t i s Stalino-Hit-
lerio 1939 m e t ų rugpjūčio 23 
pak tu ir su j uo susijusiais pro
tokolais. Tai privedė prie to, kad 
1939 metais į Lietuvą buvo įves
tos sovietų k a r i n ė s pajėgos, o 
1940 m. papildomos pajėgos. 
Taigi, 1940 m e t ų birželio ir 
liepos mėnesio politiniai akta i , 
k u r i a i s L i e t u v a į j u n g t a į 
Sovietų Sąjungą, at l ikt i kraš te 
esant toms pajėgoms ir veikiant 
sovietinio N K V D terorui ir 
todėl nebuvo laisvo apsispren
dimo ak ta i . Todėl mes laikome, 
kad Lietuvos įjungimas į Sovie
tų Sąjungą remiasi jos užėmimu 
i r a n e k s i j a i r todė l y r a 
n e t e i s ė t a s . K a i p t i k todėl 
L i e t u v o j e e s a n č i a s sovie tų 
pajėgas la ikome okupacinėmis 
ir re ika lau jame jas pašalint i . 

Grei ta i bus 50 metų nuo to 
l a iko , ka i b u v o p a s i r a š y t i 
Stal ino-Hitlerio susi tar imai , ir 
Pabaltijo kraš ta i labai nusivils, 
jeigu sovietų vyriausybė nepri
pažins tų sutarč ių slaptųjų pro
tokolų egzistavimo ir nepa
skelbs jų negaliojančiais. 

Būsimiej i r inkimai 
Tikime, kad lapkričio a r gruo

džio mėnesį galėsime pravesti 
rinkimus į Lietuvos Aukščiau
siąją tarybą. (Yra kai kurių 
žymių, kad Lietuvos komunistų 
partija norėtų r inkimus atidėti 
iki vasario, tai fantų vėliausia 
konstitucijos leidžiama rinkimų 
data). Lietuvos Aukščiausioji 
taryba, be abejo, nutars, kad joje 
nebūtų jokių iš anksto „rezer
vuotų vietų" komunistų parti
jai ir tam tikroms visuomeni
nėms organizacijoms". Toliau 
rašoma; „kadangi Sąjūdis lygiu 
pagrindu varžysis su kitomis 
partijomis ir sambūriais, mes 
esame t ikri , kad laimėsime 
d a u g u m ą . TSRS l i aud ies 
delegatų rinkimų metu mes 
laimėjome 36 iš 42-jų vietų ir 
t ikriausiai būtume galėję lai
mėt i dviem daugiau , jeigu 
nebū tumėme pas i t r aukę iš 
varžybų ten, kur kandidatais 
buvo p i rmas i s i r a n t r a s i s 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretoriai . Turėčiau paaiš
kinti, kad „komunistų partijos" 
sąvoka šiuo m t-tu pasidarė 
beveik legendarir.ė. Beirsiančio
je Lietuvos komunistų partijoje 
yra kelios grupė?: Sąjūdis kovo
ja su konservat.' riais. kur jie 
bepasireikštų, komunistų par
tijos viduje ar už jos ribų: 
pažangieji komunistai, kurie 
siekia demokrat nių permainų 
ir Lietuvos nep: .klausomybės. 
dalyvauja sąjūdyje. 

Jei šią žiemą rinkimai įvyks 
numa ty tu laiku ir Sąjūdis 
laimės daugurr.} vietų, mes 
ve iks ime remdamies i savo 
paskelbtu nusistatymu sovie
tinių pajėgų re^publikos teri
torijoje klausimu o taip pat. kad 
Lietuvoje dislokuoti daliniai 
būtų sudaryti iš lietuvių, ir 
klausimu dėl lietuvių šaukia
mųjų atsisakyme tarnauti už 
Lietuvos teritorijos ribų. 

Vienas sarbiausių mūsų eko
nominės progr. mos žingsnių, 
tai atskiri Lu- avos pinigai. 
Apie tai jau kalt ima įstatyme, 
kurį priėmė Liet vos Aukščiau
sioji taryba. Dauguma mūsų 
ekonomistų yra įsitikinę, jog tai 
b ū t i n a mūsų ekonomikos 
pasisekimui. 

Nesiremia Sovietų 
Kons t i tucya 

Pastarųjų sovi tų konstituci
jos papildymų, r >ojančių sovie

tinių respublikų atsiskyrimo 
teisę, mes nelaikome įpareigo
j a n č i a i s . Sąjūdis t i k i , kad 
Lietuvai lieka atsiskyrimo teisė, 
nusakyta Sovietų konstitucijo
je, prieš priimant pataisas. Mes 
nekeliame šio reikalo dabar, ir 
savo apsisprendimo teisės mes 
iš viso istoriškai ir teisiniu 
požiūriu neremiame sovietų 
konstitucija. 

Buvome susitikę su preziden
tu Michailu Gorbačiovu ir jo 
padėjėju Aleksandru Jakovlevu. 
Jie laikosi kitokios negu mes 
nuomonės tokiais re ikala is , 
kaip Lietuvos Aukščiausios 
tarybos teisė atmesti sovietų 
įs ta tymus ir sovietų buvimo 
Lietuvoje legalumas. Tačiau jie 
nenutraukė diskusijų. Gorbačio
vas parodė, kad jis pasiruošęs 
ieškoti išeities garbingu keliu. 
Jis yra labai atviras žmogus ir 
nereaguoja tik neigiamai, kaip 
mes esame įpratę laukti iš 
sovietinės sistemos. 

Rusų problema 

„Nepr ik lausomai Lietuvai 
teks susidurti su ne lietuvišku 
gyventojų elementu.ypač rusais. 
Problemos su šia žmonių grupe 
dalinai kyla dėl to, kad naujai į 
Lietuvą atvykstantieji rusai 
nėra inteligentai. Pagaliau rusų 
žmonės daugelį dešimtmečių ir 
šimtmečių buvo apimti mesio-
nistinio Rusijos supratimo. Mes 
b a n d o m e t ies ia i k l a u s t i 
gyvenančiųjų tarp mūsų rusų, 
koks jų santykis su Lietuva. Ar 
jie mano, kad atvykdami čia, at
s i g a b e n o savo t ė v y n ę , a r 
pasirinko gyventi kitoje šalyje 
— Lietuvoje? Šis psichologinis-
politinis procesas tik prasidėjo, 
ir jis sudėtingas. Mes visą laiką 
susi t inkame su rusais ir mus 
labai padrąsina faktas, jog 
daugelis rusų ir Rusijoje, ir 
Lietuvoje, pritaria mūsų tiks
lams. 

Sąjūdis neprašo jokios vyriau
sybės finansinės pagalbos, nors 
m u m s yra padėję užsienyje 
gyvenantys lietuviai. Sąjūdžiui 
art imos organizacijos, kaip Lie
tuvos darbininkų sąjunga, gali 
ieškot i giminingų užsienio 
organizacijų paramos, tas pats 
pasakytina ir apie ki tas dabar 
a tkur iamas lietuvių profesines 
sąjungas, kurios ieško nepri
klausomų ryšių su tarptauti-

Maskva . 1989 rugpjūčio 18. 
(LIC) — Per SLA gautas politinės 
partijos Demokratinė Sąjunga 
atsišaukimas, skirtas Molotovo-
Ribbentropo pakto 50-mečio 
minėjimo mitingui Maskvoje. 

Laisvė p a v e r g t o m s 
t a u t o m s 

Prieš 50 metų, 1939 rugpjūčio 
23 dieną įvyko vienas iš didžiau
sių nusikaltimų žmonijos istori
joje: fašis t inė Vokieti ja i r 
Tarybų Sąjunga pasirašė sutartį 
dėl Europos padal i j imo — 
Molotovo-Ribbentropo paktą, 
įtraukusį žmoniją į Antrąjį 
Pasaulinį karą . Kolonijiniu 
TSRS grobiu tapo Estija, Latvi
ja ir Lietuva, Vakarų Ukraina, 
Vakarų Baltarusija. Besarabija 
ir Suomijos dalis. 

Šiomis liūdnomis metinėmis 
nulenksime galvas prieš parti
zanų atminimus nelygioje kovo
je iki galo gynusių savo tautų 
nepriklausomybę nuo tarybinių 
okupantų. Okupacija ir tautos 
pavergimas — planingas totali
t a r inės imperijos vystimosi 
etapas, pagrindine savo egzis
tavimo sąlyga matančios įve
dant pasaulinį valdymą. 

T o t a l i t a r i n ė s v a l s t y b i n ė s 
santvarkos pagrindas — tautų 
pavergimas, suvereniteto ir na
cionalinės savasties sunaikini
mas, jų pavertimas pasyviais 
valdymo objektais 

Neišvengiama to pasekmė — 
tautinės sąmonės griovimas, 
tautų savojo „Aš" praradimas, 
dvasinių š a k n ų ne tek imas , 
kultūros ir kalbos degradacija, 
visų visuomeninių ir dvasinių 
gyvenimo sferų unifikacija. 

Milės 

FINLAND 

Helsirtly^^ 

„Nauja federacija" 
Dabartiniai TSRS vadovai for

suoja imperinės valstybės per
tvarką, siekdami išsaugoti ir to
bulinti ją, perduodant dalį cent
r in io a p a r a t o funkci jų 
per i fer inei n o m e n k l a t ū r a i . 
Užsidėję taikos nešėjų kaukę, 
valdantys sluoksniai tuo pa t 
metu kiršina tarpusavy tautas , 
vykdydami imperinę politiką, 
„skaldyk ir valdyk". Užkur
dami tarpnacionalinius ir sočia-

— New Yorke susidarė ad hoc 
komitetas, kuris suorganizavo 
12 valandų protesto vigiliją, 
solidarizuodamas su lietuvių 
žmonių reikalavimais, kad būtų 
panaik in tas Stalino-Hitlerio 
p a k t a s . Vigi l i ja p r a s ideda 
šiandien 8 vai. ryto ir tęsiasi iki 
9 vai. vakaro Ralph Bunche 
parke prieš Jungtines Tautas. 
Tai suorganizavo LB narės Jūra 
Vizbaraitė. Aldona Kepalaitė ir 
Austė Pečiūraitė. 

nėmis profesinėmis organizaci
jomis ir kontaktų su kolegomis 
JAV ir kitose šalyse. Mes, 
aišku, sveikintume visokeriopą 
keitimąsi specialistais su ameri
kiečių organizacijomis, kur is 
padėtų šį procesą plėtoti". 

linius konfliktus ir tuo pat metu 
mėty damos išmaldą „republiki-
nio ekonominio savarankišku
mo" formoje, režimas skuba 
baigti įstatymo leidimo pagrin
du. „Naujos federacijos api
forminimą — naujo tautų kalė
jimo įstatymas dėl „respubli
kinės ūkiskaitos" Pabaltyje ir 
po jo seka „sutart is" t a rp Pa
baltijo partokratijų ir TSRS 
savo esme reiškianti „savano
r i š k ą " i r „ į s t a t y m i š k ą " 
okupuotų valstybių įstojimą į 
totalitarinę imperiją, — pakeis 
savo istorinį vaidmenį atlikusį 
Molotovo-Ribbentropo paktą, po 
ko režimas galės iškilmingai pa
skelbti apie „Istorinės tiesos 
pergalę". Kam kalbėti apie 
Molotovo-Riebbentropo pakto 
naikinimą, jeigu išliks ta i , dėi 
ko jis buvo pasirašytas — Pabal
tijo valstybių okupacija ir 
aneksija? Režimas pasiruošęs 
nuolaidžiauti, keisti kolonijinio 
diktato formas, kad tik išsau
goti neliečiamą pačią imperiją. 

Sistemos panaikinimas 
Neįmanoma išlaisvinti nuo 

nacionalinės vergovės, neišlais
vinant nuo politinės vergovės. 
Dabar, po Sumgaito, Tbilisio, 
Ferganos, mums visiems atėjo 
laikas įsisąmoninti, kad nega
lima kovoti su blogiu, nekovo-
jant su jo priežastimi — nusi
kalstama totalitarine sistema, 
ir kol ji nebus panaikinta tai bet 
kokios demokratinės revoliuci
jos rezultate — naujos piktada
rybės neišvengiamos. 

Rusai ir Pabaltijo tautos, 
armėnai ir azerbaidžaniečiai, 
gruzinai ir abechazai, mes visi 
turime vieną priešą, vieną kelią 
į laisvę. Tik laisvame Pabalti
jyje taps laisvomis visos jame 
gyvenančios tautos, t a rp jų ir 
rusai. Be išėjimo už totalita
rizmo ribų, be imperijos, dezin
formacijos neįmanoma išspręsti 
nacionalinio klausimo. Būti 
savo nacijos patriotu — reiškia 
k a r t u su visų kitų nacijų 
patriotais kovoti „Už jūsų ir 
mūsų laisvę". Jiems baisiausia 
tautų vienybė, jų jėga mūsų 
susiskaldyme. Rusijos tautos, 
rusų tauta ne mažiau negu 
Baltijos šalių tautos, Ukrainos, 
Užkaukazės siekia imperijos 
griuvimo. Demokratinių Pabal
tijo valstybių jėgų kova — tai ir 
už mūsų Laisvę. 

Mes kviečiame šalies pilie
čius, jaučiančius atsakomybę už 
šalies likimą, ateiti ka r tu su 
mumis į protesto prieš tautų 
pavergimą mitingą. Mitingas 
įvyks Maskvoje rugpjūčio 23 
d., trečiadienį, 7 vai. vakaro 
Puškino aikštėje, skvere prie 
kavinės „Lyra". Šį pareiškimą 
pasirašo Demokratrinės Sąjun
gos partija. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 23 d.: Sovietų-
nacių 1939 m. pasirašytas 
p a k t a s į g a l i n o S o v i e t ų 
Sąjungą okupuoti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. 

Pilypas. Liudytė. Gilius, Bau-
milas. Rožė, Girmantas, Taut-
gailė. 

Rugpjūčio 24 d.: Baltramie
jus, Alicija, Michalina. Jaunu
tis, Rasuolė. Viešvilas, Ugnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:06. leidžiasi 7:40. 
Temperatūra dieną 92 1„ nak

tį 69 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

PO 48-NERIŲ METŲ 
SKAUTAI VĖL STOVYKLAUJA 

LIETUVOJE 
Atsikūrusios Lietuvos Skautų 

sąjungos vadovų.-ių mokomoji 
stovykla vyko š.m. liepos 21-30 
dienomis Dzūkijoje, netoli Varė
nos. Šioje stovykloje dalyvavo 
arti 50 skautų ir skaučių, kurių 
amžius įvairavo — nuo 5 metu
kų iki 82 metų amžiaus. Sto
vyklautojai buvo susiskirstė 
skiltimis pagal kraštus: 

„Šikšnosparniai" — Klaipėda, 
Mažoji Lietuva, 

„Apuokai" — Žemaitija 
(Šiauliai), 

„Trys Kryžiai" — Vilnius, 
„Lokiai" — Žemaitija 

(Mažeikiai, Telšiai, Papilė), 
„Skruzdelės" — Pietų Lietuva 

— Dzūkija (Varėna, Druski
ninkai), 

„S tumbra i " — Kaunas , 
„St i rnos" — Aukštaitija 

'Panevėžys. Pasvalis), 
„ Java i " — JAV-ės ir Kanada. 
Stovyklavome puikiame pušy

ne, išklotame storu žalių sama
nų kilimu. Ūlos upės pakrantė
je. Gyvenome papras ta i , be 
jokių didelių patogumų. Pa tys 
įsiruošėm ugniavietę virimui ir 
pasistatėme didelę pastogę — 
valgyklą. Geriamą vandenį sė
mėmės tiesiai iš upelio — labai 
švarus. Šaldytuvų nebuvo — 
kasdien gaminomės maistą iš 
šviežių produktų. Skiltys kas
dien keisdavosi pareigomis — 
viena buvo virėjų skiltis, o an
tra — programinė skiltis (vėlia
vos tarnyba, laužo krovimas ir 
kt.). Stovykloje kiekviena skiltis 
turėjo progą parodyti savo gabu
mus minėtose pareigose. 

Stovyklai vadovavo: 
Stovyklos Viršininkas — Fe

liksas Šakalys, Lietuvos Skautų 
sąjungos Tarybos pirmininkas. 

Komendantas — Raimundas 
Praleika. 

Programos vedėjas — Pijus 
Ambrozaitis, 

Ūkvedys — Aleksas Pašilis, 
Vietinis ryšininkas — Sigitas 

Arnauskas , 
Kapelionas — kun. Sigitas 

Tamkevičius. 
Šioje stovykloje stovyklavo ir 

vadovai iš Šiaurės Amerikos: 
Stefa Gedgaudienė. LS Seserijos 
Vyriausia skaut ininke, Laima 
Kiliulienė. Vytautas Dilba, Čes
lovas Kiliulis, Donatas Ra

manauskas , Marius Bijūnas, 
Nida Gelažytė. 

Stovyklą aplankė ir keli tuo 
metu Lietuvoje viešėję skauti-
ninkai.-ės, jų tarpe buvęs LS 
Brolijos vyriausias skautinin
kas jvs Bronius Juodelis, iš 
stovyklos atvežęs gražių nuo
t raukų. 

Stovykloje nuotaika buvo la
bai gera ir ypatingai darbinga. 
Visi dalijosi žiniomis, patyri
mais, stengėsi kiek galima dau
giau skautavimo žinių įsigyti. 
Tarpusavio santykiai t ik ra i 
nuoširdūs — jautėmės vienos 
glaudžios šeimos nariais. Tik 
laikas per grei t skriejo. Liūdna 
buvo, kai reikėjo atsisveikinti. 
Visi dalyviai vylėsi ateinančiais 
metais vėl susitikti, tik j au 
didesnėje ir gausesnėje sto
vykloje. 

Susipažinimui su stovykla, 
pateikiu trumpą dienų ir įvykių 
dienoraštį . 

Penktadien i s , l iepos 21 d. 
Visi suvažiuoja į stovyklą; 

statosi palapines ir kitus įren
gimus. Po pietų prapliupo lie
t u s , bet šeimininkės vis dėlto 
paruošė vakar ienę — sumušti
n ius ir „žolyčių" arbatą. Po 
v a k a r i e n ė s brolis R imantas 
Ulevičius, Lietuvos Vyriausias 
skau t in inkas , trumpai papasa
kojo apie 1940 m. liepos 21 d. — 
dieną, kur ią Lietuva neva „su
t i k u s i į s i j ung t i " į Sovietų 
Sąjungą. Po to — susikaupimo 
valandėlė ir tyla. Skirstėmės 
poilsio. 

Šeštadienis , l iepos 22 d. 
Įsikūrimo diena. Lietus liovėsi 

lijęs. Pasirodžiusi saulutė viską 
išdžiovino. Dalis stovyklautojų 
išvyko dalyvauti minėjime, vy
kusiame sename Lietuvos kai
me. Buvo labai įdomu. Stovyklo
je likusieji baigė statyti valgy
klos pastogę. 

Popiet — oficialus stovyklos 
at idarymas. Buvo pakelta vėlia
va. Trumpai kalbėjo Lietuvos 
Skautų sąjungos tarybos pirm. 
Fel iksas Šakalys, Vyriausias 
skau t in inkas Rimantas Ulevi
čius, Vyriausia skaut in inke 
Alina Dvoreckienė ir svečiai iš 
Amerikos — LS Seserijos Vy
r iausia skaut in inke Stefa Ged
gaudienė. Lietuviškos Skauty-

Mokomosios skautų.-čių vadovų,-ių stovyklos kapelionas kun. Sigitas Tamkevičius aukoja šv. 
Mišias Dzūkijos pušyne. .\uotr. Br. Juodel io 

bės fondo pirm. Česlovas Kiliu
lis ir kt . 

Vakare įvyko pirmasis laužas 
— labai smagu buvo! Visi dai
nuoja — be laužavedžio, be 
plano — spontaniškai. 

Sekmadienis , l iepos 23 d. 
Po pusryčių stovyklautojai at

lieka žygį per miškus. Geriau 
susipažįsta su apylinkės gamta. 
Kiekviena skilt is sudaro po 
vieną specialų gamtos ekspona
tų rinkinėlį, pav. — lauko gėlių, 
kitų augalų, lapų, skraidančių 
gyvių ir kt. 

Po pietų, pr ieš vakarienę 
„ Java i " — svečiai iš Amerikos, 
pravedė pavyzdinę draugovės 
sueigą. Tema — pirmoji pa
galba. 

Šiandien prasidėjo skilčių 
konkursas. Atžymėdamas pir
mąsias tris vietas, programos 
vedėjas brolis Pijus apdovanojo 
ski l t i s konkorėžiais . Pirma 
vieta — „Lokiai", antra — 
. , J a v a i " , t r e č i a — „Šikš
nosparniai". 

Pirmadienis , l iepos 24 d. 
Išvyka autobusu po Dzūkiją. 

Mus lydėjo Varėnos vidurinės 
mokyklos mokytoja Aldona Ži
l insk ienė . P a m a t ė m e daug 
įdomių vietovių ir paminklų. 
Pirmiausiai pervažiavom Varė
ną iki Perlojos. Ten matėme 
Vytauto Didžiojo paminklą su 
įrašu: „Vytaute Didysai! Gyvas 
būsi, kol gyvas nors vienas 
lietuvis". Susitikom su Perlojos 
parapijos kunigu Jonu Katoliu. 
Iš Perlojos vykome į Vinco 
Krėvės tėviškę Dainavoje. Pa
kely matėme daug stogastulpių 
šalia Čiurlionio Tako. Stoga
stulpiai yra dideli išdrožinėti ir 
išskaptuoti mediniai stulpai, 
ka r ta i s pr imenantys indėnu 
totemas. Merkinėje įlipome į 
piliakalnį, ten kur Merkys įteka 
į Nemuną. 

Liškiavoje aplankėme seną 
vienuolyną, ku r i ame dabar 
įrengiami senelių namai. 

Pagaliau atsiradome Druski

ninkuose — kurortas-poilsiavie-
tė Lietuvoje. Nusifotografavome 
prie Čiurlionio paminklo, atsi
gėrėme vandens iš šalt inio 
(labai sūrus), nusipirkome ledų. 
Grįžtant iš Druskininkų pasku
tinis sustojimas buvo „Girių 
aiduose" — tai miškininkų pa
rodėlė. Čia vėl matėme įdomių 
stogastulpių, medinių namų ir 
kitų mažų parodėlių. 

Antradienis, l iepos 25 d. 
Šiandien buvo paruoštas įdo

mus skautiškas užsiėmimas 
„Rodom-darom", arba „Skauto-
rama". Kiekviena skiltis pa
ruošė stotį nurodyta tema: 
mazgai, kuprinės, neštuvai . 

vyčio įžodį: Pijus Ambrozai t is , 
Sigitas A r n a u s k a s , Ričardas 
Malkevičius, Raimundas Pralei
k a ir Ar tū ras Višnevskis . 

Penktad ien i s , l i e p o s 28 d. 
Brolis Pijus pravedė „Turisti

nės technikos va ržybas" a rba 
„Kliūčių ke l ius" . Sunkiaus ios 
kl iūtys buvo pers ikė l imas per 
upę, naudojantis dviem virvė
mis ir laužo uždegimo varžybos. 
Varžybas laimėjo pora žemaičių 
— Mindaugas Ša tas ir Ar tū r a s 
Višnevskis. Antroji pora buvo 
Onutė Š a r a k a u s k a i t ė ir Nome
da Bepušytė. Laimėjusieji var
žybas buvo apdovanoti medi
niais medaliais vėliavų nuleidi-

Dzūkijoje vykusios mokomosios vadovų stovyklos uždarymo dienoje skilti-
ninkai uždega aukuro žvakutes. Nuotr. Br. Juodel io 

Po S\ Mišių Dzūkijos pušyne kapelioną kun. Sigita Tamke' 
stovyklos Lietuvoje dalyviai ir dalyvės 

ių apsupę mokomosios vadovu 

Nuotr. Br. Juodelio 

signalizacija, kompasas, ugnies 
įžiebimas, kelionės ženklai ir 
peilis-kirvis. Visi turėjo progą 
aplankyti kiekvieną stotį ir 
atlikti trumpą užsiėmimą ar 
žaidimą. Po užsiėmimų visų 
buvo paruošti pavyzdžiai kaip 
gaminti maistą be indų: duona 
ant lazdos, bulvė pelenuose, 
lašiniai ant karšto akmens, 
k i a u š i n i s a n t paga l iuko , 
daržovės folijuje (aliumininiame 
popieriuje). Vakare buvo ben
dras laužas. Net kelios grupės 
pasirodė su gitaromis bei savo 
kūrybos dainomis. 

Trečiadienis, liepos 26 d. 
Gerojo darbelio diena. Iš ryto 

visi skautai ir skautės padėjo 
vietiniam girininkui tvarkyti 
dalį miško. Po pietų atvyko 20 
kursantų iš Vilniaus univer
siteto. Juos lydėjo sesė Asta 
Jurgutytė iš Detroito. Svečiai 
kartu su stovyklautojais prisidė
jo prie Varėnos Laisvės pamink
lo atstatymo darbų. Tų darbų 
vadovas — Vytautas Kuklys, 
Gamybinio technikinio skyriaus 
vedėjas; jo pavaduotojas — brolis 
Sigitas Arnauskas. Paminklą 
tikisi užbaigti iki rugpjūčio 20 d. 

Vakare vėl buvo bendras lau
žas, kartu su svečiais kursan
tais. Laužą vedė brolis Žilvinas 
Skaidrys ir sesė Laima Ki
liulienė. 

Ketvirtadienis, l iepos 27 d. 
Šiandien daugiau laiko skyrė

me vadovavimui ir iškilmių pra-
vedimui. Per vėliavos nuleidimą 
mums buvo pristatytas Lietuvos 
Skautų sąjungos dvasios vadas 
kun. Robertas Grigas. Naktį 
penki kandidatai davė skauto 

mo iškilmėse. Taip pat broliui 
Vytui Dilbai iš Bostono buvo 
įte ;kti Gilvvelio kak la ra i š t i s ir 
virvutė su kau l iuka i s . 

Šeštadienis , l i e p o s 29 d. 
Svečių diena. Privažiavo ne

mažai lankytojų. Dieną pralei
dome keisdamiesi adresa is ir 
ž e n k l i u k a i s , d a i n u o d a m i ir 
bendraudami. Pavakaryje vyko 
iškilmingas vėliavos nuleidi
mas. Čia buvo pravestos simbo
linės apeigos — dviejų t au t in ių 
j uos tų s u r i š i m a s , s imbo l i 
zuojantis užjūrio skau tų ryšį su 
Lietuvos skau ta i s . Juos ta s — 
viena išausta Amerikoje, o k i ta 
Lietuvoje, surišo LSS Tarybos 
p i rmininkas Fel iksas Šakalys . 
Buvo paskelbta , kad stovyklos 
konkursą laimėjo Pietų Lietu
vos „Skruzdel ių" skil t is . 

Po vėliavos nuleidimo vyko 
paskut inis Didysis stovyklos 
laužas. Įvadinį žodį ta rė skautas 
vytis, visų mėg iamas rašytojas 
Kazys Saja. Nors nuo ta ika prie 
laužo buvo smagi, širdin brovėsi 
liūdesys, nes ry t t eks visiems 
išsiskirti. Broliai klaipėdiečiai 
sukūrė a ts isveikinimo dainą 
mums — užsieniečiams bro
liams ir sesėms. 

Naktį vyko vyresniųjų skau
čių įžodis. įžodį davė šešios 
sesės: J ū r a t ė Ardzijauskaitė , 
Vilūne Intaitė, Vilija Mačiulytė, 
Edita Rauba i tė , Onutė Šara
kauska i t ė ir J u r g i t a Zivat-
kauskai tė . 

Sekmadien i s , l i e p o s 30 d. 
Stovyklos uždarymas . Ryte 

stovyklą su daina prikėlė nau
josios vyr. skau tės . Po pusryčių 
skautai pradėjo skirstytis — kas 
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t r auk in iu , kas autobusu, kiti 
au tomobi l i a i s . 11 vai. ryto 
kapelionas kun. Sigitas Tamke
vičius aukojo paskut ines šv. 
Mišias. Po pamaldų — pietūs ir 
stovyklos uždarymas. Sunku 
b u v o a t s i s v e i k i n t i . Daug 
ašarų.. . 

Stovykla baigėsi . Pirmoji po 
48-nerių metų Lietuvoje. Esu 
laimingas galėjęs joje dalyvauti. 
J a u dabar visi laukiame atei
nančios vasaros stovyklos, o 
ypač Jubil iej inės (75-rių metų) 
stovyklos 1993 m. 

Brol i s Donatas 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm . antr . ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

MIŠIŲ RINKLIAVOS 
LIETUVOS JAUNIMUI 

Šios vasaros j a u n i m o 
stovyklose sekmadienio Mišių 
rinkliavos skiriamos jaunimo 
organizacijoms Lietuvoje. Rako 
s tovyk lau to ja i i r svečia i 
L ie tuvos skautų re ika lams 
liepos 16 d. sudėjo 286.31 dol. 

STOVYKLOS 
Spal io 6-9 d. - IV-toji Tunt i 

n inku konferencija Beaumcnt, 
OH. 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tai . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr. ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

•' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago IL 
Tai . 476-2112 

9525 S»79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Sulte 324 Ir 
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Baltieji ir raudonieji 

RUSAI APIE 
LIETUVĄ 

KAS YRA GORBAČIOVAS? 
Ar Vakarai turėtų gelbėti sovietinę sistema. 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

Rusų kolonistai Estijoje ir Lie
tuvoje ruošia protesto mitingus, 
protesto pareiškimus spaudoje, 
Estijoje net ir streikus, tuo kliu
dydami Pabaltijo valstybėms 
kelyje į laisvę ir nepriklausomy
bę. Žymiai palankesnės nuo
ta ikos pras iverž ia išeivijos 
baltuosiuose rusuose. Jų JAV-
se leidžiamas dienraštis „Novoje 
Russkojo Slovo" liepos 30 d. įsi
dėjo ilgą straipsnį „Lietuvos 
val ia — n e p r i k l a u s o m y b ė " . 
Straipsnio autorius Boris Chur-
gin pradeda savo per visą 
puslapį nus i t ę s i an t į r a š in į , 
cituodamas to dienraščio ko
respondento V. Kozlovskio in-
terview su Sąjūdžio pi rmininku 
Vytautu Landsbergiu, ka i j is 
buvo a t v y k ę s į J A V . Č ia 
rašoma, kad lietuvių t au tos ir 
ka imyn in ių Pabal t i jo t a u t ų 
valia n iekada nebuvo paslapt is 
nei davusiam įsakymą užimti 
t a s žemes Stal inui , nei bet 
kur iam iš jo bendrininkų, neiš
skir iant nė dabart inio gene
ralinio sekretor iaus prezidento 
Michailo Gorbačiovo, mėgs
tančio daryti pare iškimus apie 
persi tvarkymą ir demokratiza
ciją. 

„Novoje Russkoje Slovo" rašo: 
„L ie tuvo je n a c i o n a l i s t i n i a i 
polinkiai, tendencijos pasil iko 
net ir po 1940 m. liepos mėne
sio, kada į respubliką įriedėjo 
Sovietų t anka i . I r tie nusi
s t a t y m a i p a s i l i e k a domi 
nuojantys ir šiandieną". Šio 
pareiškimo autor ius pr ideda 
pasiaiškinimą: „Lietuvių nacio
nalizmas (į posakį neįjungiu 
jokių neigiamų atspalvių) y ra 
paveiktas taipgi planingo sovie
tinio okupantų genocido, ku r i s 
iš nedidelės tau tos t ik pasku
tiniu laikotarpiu pare ikalavo 
250-270 t ū k s t a n č i ų žmonių 
gyvybių, neska i tan t dešimčių 
tūkstančių išsiųstų į „ tol imus 
rajonus šalyje". 

Autor ius pažymi, kad k a i 
kurie ateiviai iš Sovietų y r a 
lietuviams, o taip pa t ir k i t iems 
p a b a l t i e č i a m s b l o g i a u u ž 
totorius... 

są jungin inka is — la iku ir 
kantrybe. Baltųjų rusų dienraš
tis šiltai kalba apie lietuvių tak
tiką, nepsiduoti jausmams, kaip 
tas pasireiškia kai kuriose pie
tinėse ir rytinėse Sovietų Sąjun
gos srityse. Gėrisi, kad lietuviai 
vengia kraujo praliejimo ir tero
ro veiksmų, nevartalioja au
tobusų V i l n i a u s g a t v ė s e . 
Straipsnis ba ig iamas spren
dimu, kad lietuviai greičiausia 
ir yra teisūs. 

Galima pasidžiaugti, kad atsi
randa ir ta rp rusų, kaip ta 
antikomunistinė grupė, kurie 
daugiau supranta lietuvius ir 
parodo p r i e l a n k u m o m ū s ų 
laisvės siekimams. 

Atkreipia dėmesį ir kai kurie 
raudonųjų rusų pareiškimai. 
Čia tu r ime min ty „Tiesos" 
liepos 25 d. numeryje išspaus
dintą pasikalbėjmą su rusu Vla
d imiru Ber iozovu. J i s y ra 
Lietuvos komunistų partijos 
a n t r a s i s s e k r e t o r i u s . K a i p 
žinome, Maskva laikosi tokios 
t v a r k o s , k a d o k u p u o t a m e 
krašte antruoju komunistų par
tijos sekretorium būna jos sta
tytinis rusas. Tokiu yra Berio-
zovas. „Tiesos" korespondento 
paklaustas, ką j is mano apie lig 
šiol buvusios vienvaldiškos 
k o m u n i s t ų pa r t i j o s pas i -
skelbimą, kad ji buvusi klystan
čių partija, Beriozovas pasakė: 
„Iš tiesų nemažai partinių dar
bininkų buvo pripratę galvoti 
esą neklystantys, net ir dabar 
dažnai nebesugeba kri t iškai 
vertinti savęs ir situacijos. Mes 
buvome t iek a t i t r ū k ę nuo 
žmonių, kad kar ta is nežinojome 
realios padėties vietose, neži
nojome apie ką žmonės galvoja, 
kam pritaria, su kuo nesu
t inka". 

Toliau kri t ikuodamas komu
nis tų p a r t i n i u s pa re igūnus 
Beriozovas kalbėjo: „Anksčiau 
vadinamieji partijos funkcionie
riai buvo pripratę: užtenka žodį 
pasakyti ir komanda bus įvyk
dyta... Ir štai dabar gyvenimas 
pareikalavo, kad vietoj koman
dų part inis vadovas pradėtų 
kalbėti argumentuotai , išdės
tydamas savo nuomonę, suge
bėtų ją apgint i" . 

Beriozovas dabar pripažįsta 
skriaudas Lietuvai, tardamas: 
„Lietuviai patyrė daug tautinės 
skriaudos... K a m buvo reikalin
gi įstaigų užrašai rusų kalba, 
pavyzdž iu i Žemati joje? 
Darželyje vaikai , dar nemoką 
savo gimtosios kalbos, buvo 
verčiami mokytis rusiškai"... 

Beriozovas ta i vadina „seniai 

Nors jau penkeri metai , kai 
Gorbačiovas y ra paskelbęs per
sitvarkymą, dar daug kas 
mėgina aiškintis, kas y ra Gor
bačiovas ir ko jis iš tikrųjų 
siekia. 

Gorbačovo reformų rėmėjai 
Vakaruose įrodinėja, jeigu jo re
formos nepavyktų, tai vėl gali 
grįžti stalininė priespauda ir 
atsinaujinti šaltasis ka ra s . Kai 
kas mano, kad persitvarkymas 
yra leninistų pinklės apgauti 
Vakarus ir tuo išgelbėti komu
nizmą su pers i tvarkymu kaip 
masa lu . Ki t i siūlo la ikyt is 

r a i linki Gorbačiovui gero, tai 
t ik r iaus ias kel ias jam pagelbė
t i — tegul aplinkybės priverčia 
jį pakeist i atgyvenusią sistemą 
ir s u m a ž i n t i k o l o n i a l i n ę 
imperiją. 

įvykiai krypsta j konservatyvia 
pusę, jis pasireiškia kaip ra
dikalas Kai radikalinė banga 
kyla, jis pasirodo konservato 
rius. 

Nors Gorbačiovas buvo auto 
rius naujos Sovietų įstatymda-
vystės, bet jis pasireiškė kaip 

Sovietinio gyvenimo analistai šalininkas sustiprinto autori-
tv i r t ina . kad" Gorbačiovas ne- tarizmo, jį vykdydamas. Paste-
tenka populiarumo. Svarbiausia b i m a - k a d Gorbačiovas-paskuti-
priežastis nurodoma, kad jis mė
gina bū t i reformatorius, kar tu 
pas i l ikdamas partijos vadovu, 
taigi vesdamas dvivedidišką po
litiką, norėdamas būti ir Liu 

neutraliai, kad Sovietų Sąjunga teriu ir popiežium, kaip rašo 
subyrėtų, ir t a i būtų kapitaliz- „Novy Mir" analistas. Tuo jis iš-
mo pergalė. stato save pavojun, kurį j am 

Ar tie spėliojimai tu r i pa- sudaro radikal ių reformų šali-
grindą? Praei t ies pa tyr imas ninkas Boris Jeltsin, turįs didelį 
rodo, kad Sovietai daug kartų balsuotojų pasitikėjimą, 
yra sulaužę sutartis, jei t ik pasi- Net ir liberalėjančioje poli-
rodydavo jiems naudinga. Sovie- tinėje atmosferoje komentato-

niu metu suėmęs viską į savo 
rankas 'prezidentas, partijos 
sekretorius ir partijos elito — 
nomenklatūros viršininkas^ 
kaltinamas dėl nesugebėjimo 
išeiti iš ekonominės krizes. 

Istorikas A. I i . Migranian 
sako. kad Gorbačiovas buvo la
bai populiarus, kai jis kritikavo 
praeitį ir žadėjo geresnę ateitį. 
J is atlieka du vaidmenis. Iš vie
nos pusės — kaltina nomenkla
tūrą 'biurokratusI ir norėtų juos 

tų dominavimas pasaulyje, nors r į a į vengia kri t ikuoti Gorbačio- pakeisti, iš kitos pusės vėl pri-
ir pristabdytas, bet jo jie nėra Vą iš dal ies dėl baimės, kad jis t a r ia šiai sistemai. Reikalams 
atsisakę. William Safire „Los negalėsiąs to toleruoti , iš kitos negerėjant, kai kurie intelek-
Angeles Hera ld E x a m i n e r " pusės, kad tai gali susilpninti jo tualai mato pavojų jo programai 
liepos 31 d. rašo, kad pagrin- vaidmenį. iš konservatyviųjų pusės, bet A. 
dinis klausimas nėra a r mes Žurnalas „XX amžius ir tai- M. Migranianas nurodo pavojų 
tu r ime pagelbėti Gorbačiovui, ka" atspausdino straipsnį „Kas iš radikalo Jel ts ino. kuris 
bet ką turėtumėm daryti paska- j į s y r a " ? Straipsnyje stengia- neseniai buvo vienas sovietų 
t inan t Sovietų Sąjungą išlaisę m a s į i š a i š k i n t i Gorbačiovo pa r lamento organizator ių , 
vinti savo žmones, o ne besą- elgesį, kaip jis, būdamas re- sutelkęs keleto šimtų opozicinę 
lyg in i a i f i n a n s u o j a n t t i ro
niją? 

Toliau la ikraš t is rašo, kad 
d i skus i jos ap ie L i e t u v o s 
nepriklausomybę yra gyvos, bet 
šiuo t a rpu jos pasilieka utopija, 
k o m u n i s t a i , n e p a i s a n t t o 
demokrat inio žaidimo, r imta i 
neplanuoja keisti „ s ta tus quo" 
ir visada gali vėl at imti padary
t a s n u o l a i d a s n a u j i e m s j ų 
„remontams" . Kraš te visada 
a ts i ras kvislingų, kur ie darys 
taip, ka ip j iems bus iš jų centro 
liepta Baltųjų rusų la ikraš t i s p n

r tWn^siIirsVa"uduTiais7ku 
pnpažis ta nuolat inę grėsmę, riuos r e i k į a l i k v i d u o t r 
kuri j au pasireiškė b ru ta l iu 

re
formatorius, pasir inko konser
vatyvias priemones suvaržant 

Je i Gorbačiovas iš tikrųjų yra d e m o n s t r a c i j a s , s u t e i k i a n t 
demokratas, jei sovietai atsi- daugiau teisių policijai. Auto-
sakytų savo tikslo eksportuoti r iaus išvada — Gorbačiovas 
komunizmą į kitas šalis, jei j ie yra a i škus centralizmo saugo-
išvystytų laisvos r inkos sis- tojas. Keis ta , kai įvykiai eina 
temą, tada mūsų pagalba turėtų j k a į r e , j į s atsistoja dešinėje. Kai 
prasmės. Bet mes šiuo metu 
neturime jokio užtikrinimo. ~ " ' ~ 

Viena aišku, kad gresiantis 
šalyje ekonominis smukimas , 
s u k ė l ę s dauge l i o nepas i 
tenkinimą, ir baimė netekti 
pasaulinės galybės s tatuso pri
vertė Gorbačiovą ir jo šali
ninkus leisti didesnę žodžio lais
vę , s u m a ž i n a n t pa r t i j o s 
kontrolę. Neapgalvota Vakarų 
parama Sovietų Sąjungai t ik 
sumažintų jų pastangas daryti 
pagerinimus viduje. Je i Vakarai 
pagelbės j iems technologija, t a i 
j ie nesistengs mažinti karinio 
biudžeto ir paramos subversijos 
veiksniams užsienyje. W. Safi
re sako, kad sovietų nesuge
bėjimas parūpinti pakankamai 
maisto savo žmonėms iššaukė 
reformas. Bet je i V a k a r a i 
besąlyginiai parūpintų jiems pa
kankamą kiekį maisto, t ada 
kažin ar bū tų reformos, kurios 
vyksta paskutiniais metais. Ką 
galėtumėm šiuo metu pasiūly
ti — tai greitas abipusis nusi
ginklavimas. Toks tu rė tų būt i 
Vakarų įnašas Sovietų išgel
bėjimui. Je igu iš tikrųjų Vaka-

grupe. kuri vis stiprėja ir 
reikalauja toli siekiančių refor
mų. Tokioj situacijoj, rašo 
Migranianas, masės yra pasi
ruošusios priimti bet kuri vadą. 
kuris joms pasakys: ,.Aš žinau, 
ką reikia padaryti ir kaip!" 
Jeltsina jis vadina neobolševiku 

i» prilygina šių dienų padėtį 
buvusiai Rusijoj 1917 m , kai 
bolševikai paėmė valdžią, nes 
sudalyta laikinoji Kerenskio 
vyriausybė pakriko, o žmones 
buvo p a t r a u k t i p a l a n k i a i s 
šūkiais. Spalio revoliucija buvo 
oficialiai a i šk inama , pavaiz
duojant bolševikus kaip herojus, 
sukėlusius liaudį prieš išnau
dotojus. 

Iš tikrųjų 1917 m. bolševikus 
labai mažai kas laikė r imta jė
ga. Bet tada sąlygoms blogėjant, 
susidarė padėtis, kad jiems buvo 
proga pasiglemžti valdžią. Jie 
neturėjo aiškios programos, 
kaip išeiti iš tos keblios pa
dėties. Po 70 metų sunkių ban
dymų, kančių ir žudyn ių 
Sovietų vadai pamatė, kad kraš
tas atsidūrė ant bedugnės. 

Gorbačiovas, norėdamas įgy
t i V a k a r ų p a l a n k u m ą ir 
paramą, pareiškė, kad Sovietu 
Sąjungoje nėra politiniu kali
nių. Du JAV kongresmanai , F. 
R. VVolf ir Ch. H. Smith. kaip 
rašo „L.A. T i m e s " V I I I . l l 
neseniai aplankė Permos lagerį 
35, esantį 1000 mylių nuo 
Maskvos Uralo kalnuose, ir, 
r emdamies i p e r s i t v a r k y m o 
dvas i a , galėjo t r u m p a i 
pasikalbėti su lageryje laiko
mais kaliniais. Kongresmanų 
klausinėjami, už ką jie laikomi, 
pareiškė, jog norėję išemigruo
ti į užsienį, kiti aiškino mėginę 
ginti žmogaus teises. Taigi, 
nežiūrint Gorbačiovo tvirti
n imo, l age r iuose d a r te
belaikomi politiniai arba sąži
nės kaliniai. Jie pasakojo ir apie 
baisias sąlygas, kuriose jiems 
tenka kalėti: laikomi izolia
cinėse celėse, priversti gulėti ce-

Karen Barry Wood 'priekyje1 sveikina St. Xavier studentus. laimėjusius alumnų stipendijas. Iš 
kairės: Rima Polikaitytė. Sherry Long. Andrew Wodka ir Lucille Albright. Rima Poliknity tė yra 
duktė Juozo ir St. Xavier alumnos Irenos Valaitytės Polikaičių. 

mentiniuose loviuose, uždraus
ta susirašinėti su art imaisiais , 
lankyti giminėms. Tokiam la
gery buvo laikomas Na tanas 
Sčaranskis ir kiti sąžines kali
niai, jų t a rpe ir lietuviai. Sča
ranskis buvo pirmasis, kur is 
išsilaisvinęs papasakojo apie tai 
Vakaruose. 

Kongresmanai neįtaria, kad 
Gorbačiovas būtų sąmoningai 
sakęs netiesą, bet jie padarė iš
vadą, kad j is dar nežinąs, kas 
vyksta jo didelėj imperijoj. 
Kongresmanai kalbėję ir su sto
vyklos viršininku pulk. Įeit. 
Nikalojum Ošinu ir suprato, 
kad tų stovyklų valdininkai dar 
nėra destalinizuoti . nes iki šiol 
j ie vartoja s ta l ininius metodus. 

Kongresmanai dar pasakoję, 
kad tas lageris buvęs paruoštas 
jų vizitui: sienos nuplautas, 
grindys išvalytos, net gėlės oa-
dėtos. Kadangi konferencija del 
ž m o g a u s te i s ių n u m a t o m a 
Maskvoje 1991 m., tad manoma, 
kad tokie nukrypimai turės būti 
i ške l t i to je konferenci joje . 
Kongre smana i a iškinę, kad 
toks kal inių t raktavimas t u r į s 
tikslą palaužti jų valią ir pa
daryti juos klusniais į rankiais 
Tačiau kongresmanai sako. k A 
kalinius j ie radę drąsius ir 
nepasiduodančius. 

Iš viso to galima daryti išva
dą, kad šiuo metu Vakarams 
remti Gorbačiovą su jo per
tvarka y ra per anksti kia 
dar pa laukt i . 

NIXONAS IR K I S S I V T E I U S 
Į K I N I J Ą 

W a s h i n g t o n a s . — • .»•.• _s ir 
K i s s i n g e r i s , k u r i e į ^ e j o 
ryšius su Kinija 1970 ii 
būti pirmieji Amerikos pi i, 
kurie lankysis Kinijoje i su
t r iuškinimo demokratK e-
kiančios studentijos, pra -a 
vyriausybės pareigūnai ir diplo
matiniai šaltiniai Washmgtone. 

Nixonas planuoja vykti rugsė
jo mėnesį ir tai būtų jo penkta 
kelionė, j am pas i t raukus iš 
prezidento pareigų. Kissingeris, 
buvęs Valstybės depar tamento 
sekretorius, kai su juo kalbėjo 
te le fonu W a s h i n g t o n P o s t 
reporteris, pasakė, jog j i s tą 
pakvietimą turi jau seniai ir 
mano, kad spalio mėnesį galės 
ten nuvykt i ir dalyvauti inves
tavimo organizacijos konfe
rencijoje. Jei tai neįvyktų, jis 
važiuotų j Kiniją lapkričio 
mėnesį. Nixonas parašė straips
nį Los Angeles Times laikraš
čiui, kur iame pasisako prieš 
prez. Busho paskelbtas sankci
jas Kinijai. Tai tik pastūmė
sią Kiniją arčiau prie Sovietų 
Sąjungos. 

pasipriešinimu laisvės judėji
mams Vilniuje, Rygoj ir Tal ine, 
kur ne t atvykusieji poli tbiuro 
emisarai pareiškė, kad plat i 
ekonominė autonomija, valsty
binis suverenumas ir įvedimas 
savų valstybių val iutos y r a 
neįmanomi. 

„Novoje Russkoje Slovo", pa
citavęs kai kurių maskvinių pa
reiškimus, rodančius Kremliaus 
kėslus išlaikyti Lietuvą Sovietų 

Pak laus tas apie dabart inį 
komunistų partijos mažėjimą 
Lietuvoje, Beriozovas pripažino: 
„Per pastaruosius metus 2.5 
tūkstančio žmonių išstojo iš par
tijos, kuriuos dar neseniai vos 
ne varu varėme į partiją, jiems 
ir lengvatų įstoti buvo su
teikiama". 

Ber iozovas p r i s i m i n ė ir 
kolchozų steigimo skriaudas, 
suprantama, ir deportacijas. 
Nukentėjusios šeimos iki šiol 

PIRMOSIOS KARO DIENOS 
ATSIMINIMAI 

KUN. J . ADOMAITIS 
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Sąjungoje, pažymi Sąjūdžio n ė r a susilaukusios kompensa-
p i rmin inko Landsbergio pa- cijog Dabar Beriozovas tvirtina: 
reiškimą apie s iekiamą Lietu- „Šiandien, kai atėjo atgimimo, 
vos suverenitetą, nepr iklau
somybę ir pr imena, ka ip daug 
Lietuvai ka inavo pas t angos 
laikytis prieš komunist inę prie
v a r t ą . C i t uo j a L i u d m i l o s 
Aleksiejevos straipsnį, rodantį , 
kiek Lietuvai gyvybių ka inavo 
part izaninis ka ras , kiek buvo 
praras ta gyvybių pr ieš inant is 
prieš kolektyvizaciją. Toliau pa-

teisybės sakymo momentas, tu
rime visus nukentėjusius prisi
minti. J ie visi stalinizmo įžieb
to brolžudiško karo aukos. Tei
sybė tur i būti visapusiška". 

Beriozovo pareiškimuose jau 
švyti nauja kryptis. Pripažinus 
tas skaudžias skriaudas lietuvių 
tautai , t ikriausias kelias Mask
vai greičiau atsikabinti nuo su-

Mano priminimas tėvams ir jų raginimas saugoti 
vaikus nuo blogu vyresniųjų pavyzdžiu, kaip pavvz 
džiui keiksmų, pliauškimų, yra sufabrikuotas kalti
nimas, kad draudęs stoti į komjaunimą, kuris mano 
pamoksluose niekad nebuvo minimas. Pas Preikšus 
dažnai nueidavau ne jų vaikus agituoti, bet susitikti 
su tėvu. kuris priklausė Griškabūdžio bažnyčios komi
tetui ir pasitarti įvairiais bažnyčios reikalais. 

Tardymo eigoje buvau k a l t i n a m a s tuo, kad pa- Su vietinės mokyklos mokiniais jokiu ryšių netu-
moksluose agitavęs žmones prieš t a ryb inę santvarką rėjau. ką galėtų paliudyti patys milicijos pareigūnai, 
ir tarybinius pareigūnus ir juos krit ikuodavęs: vi gi nes kurie čia pat už keliolikos metrų gyveno ir gerai matė. 
ir agitavęs tėvus neleisti va ikams stoti į komjaunimą kas pas mane ateidavo ir išeidavo. Ne mokiniams, o 
ir saugoti nuo komunistinės įtakos; mokiniu tarpe pla- ministrantams esu davęs ne ką nors kita. o t ik reli-
tinęs nelegalią spaudą, literatūrą: vedęs agitaciją, kad ginio turinio knygelę „Jaunimo religiją", kurioje nė 
žmonės nestotų į kolchozus; per Preikšus, gyvenančius žodžiu nėra paminėta politika ar komjaunimas. 
Griškabūdyje, — tėvą, sūnus Vaclovą ir Joną — Su partizanais ir norėdamas nebūčiau galėjęs susi 
organizavęs mokinius nelegaliems ve iksmam- prieš t ikti ar palaikyti su jais ryšius bei juos remti Juk čia 
tarybinę tvarką; turėjęs ryšių ir palaikęs santykius su pat prie klebono buto gyveno saugumiečiai milicija 
„banditais" , atseit par t izanais ; būdamas kapelionu II — stribiteliai. 

žymi, kad dabart iniai Lietuvos tarties su Hitleriu ir grąžinti Lie-
kovotojai dėl nepriklausomybės t uvai pilną nepriklausomybę, 
pasitiki dviem neapvil iančiais J u o z . P r . 

gimnazijoje, Marijampolėje, vokiečių okupacijos metais 
ruošęs mokiniuose prieštarybines nuotaikas ir 11.: susi
tikinėjęs su partizanais ir juos rėmęs . 

Tai t ik dalis man mestų ka l t in imų. Visi man mes
ti kalt inimai buvo atmesti , ka ip tendencingai IT melą 
gingai suformuluoti, sufabrikuoti mano te ainiai, 
kalbos ir elgesiai. J kal t in imus buvo atsakyta ir 
išaiškinta maždaug. Turėčiau būti labai naivus buka
protis viešai pamoksluose ką nors kalbėt i pr - tary- jantv 
binę santvarką. J u k jums ir man gera i žinoma, kad 
pamokslų klauso t a m tyčia pasiųsti agentą kurie 
kunigo pamokslą praneša valdžios pareigūnam Be to. 
Bažnyčios nuostatai draudžia k u n i g a m s is įžnyčią 
panaudoti politiniams ar savo grynai asmeniškiems 
reikalams. 

Būdamas Marijampolės gimnazijos kapelionu, 
dėsčiau mokiniams pamokas sulig paduotas to meto 
religines programas ir sulig turiniais religijai mokyti 
vadovėliais. Jeigu tai įžiūrima mano kaltė nuteikiant 
mokinius prieš Tarybų Sąjungą, o tokio nuteikimo nei 
programoje, nei vadovėliuose nebuvo, tai manės 
kalt inimas čia yra gryna nesąmone 

Kiti kaltinimai, kaip išlaužti iš piršto ir provokuo 
buvo mano kategoriškai atmesti. 

Tardymo metu būdavo u/kliudomas politinis nusi
statymas komunistu atžvilgiu. „Komunistai yra prieš 
religija, tai kaip kunigas turėjęs būti komunizmo ir 
komunistu priešu",' sako tardytojas. Jausdamas man 
metama „meškerę'" tuojau pareiškiau, kad komunizme 
aš skiriu du skirtingus dalykus: kova prieš religija ir 

visuomeninę - socialine veikla, kurioje, sakoma, siekią 
teisingesnės visuomeninės santvarkos . Ateistinei 
komunistu veiklai, aišku, nepritariu ir negaliu pritarti 
likdamas tikru kunigu, o del visuomeninės ekonominės 
komunistų veiklos, jeigu t ikra i norima įvesti geresnį 
gyvenimą, teisingesne santvarka, apsauga silpnųjų nuo 
išnaudojimo - ne tik nesu priešingas, bet tam pritariu. 
Manau, kad per nesusipratimą komunizme y r a su
jungta antireliginė ir visuomeninė-socialinė veikla. 

Gana iluai buvau kamant inė jamas dėl rašto 
smerkiančio pop. Pijų XII. kurį saugumiečiai vežiojo 
pas kunigus ir vertė juos po tuo raštu pasirašyti . 

Vienas to rašto egzempliorių buvo kratos me tu iš 
manęs paimtas. Ten buvo mano daug pabraukimų, 
daug pridėta klaustukų ir šauktuku. Aiškinimas tęsėsi 
visa naktį. Kaip vėliau teko sužinoti, to rašto inicia
torius buvęs Religiniu kultu įgaliotinis prie ministerių 
tarybos Pušinis Rašto, nukreipto prieš popiežių, tikslas 
buvo suskaldyti Lietuvos ka ta l iku kunigus ir ikurt i 
taut ine katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Bet tai ..neiš
degė ". Rodos, tik keletas apie tris - mūsų vyskupi
joje pasirašė, o kai kurie pasirašė su savo pastabomis 
apie kal t inimus popiežiui. 

Pradžioje tardė, kodėl aš. kaip dekanas, neraginęs 
kunigu pasirašyti ir kodėl aš pats po raštu nepasirašęs. 
Suglaustai imant, mano a t sakymas buvo toks: kiek
vienas kunigas turi galva ir sąžinę, kiekvienas kunigas 
yra pakankamai išsimokslinęs ir nereikia jų ..už nosies 
vedžioti" ir nurodinėti bei mokyti, ka tuo ar kitu atveju 
turėtu daryti . O aš nepasirašiau to rašto todėl, kad 
raštas politinio pobūdžio, p i lnas melagingu teiginių, 
netiesos ir visokiu nesąmonių. Po tokiu r .š tu pasirašyti 
būtu gėda ir savęs negerbimas. 

<Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
EILĖRAŠTIS SUERZINO 

CENZORIUS 

Bostoniškio Stasio Liepo 
eilėraštį „Stalinisto aimana" 
paskelbė „Dirvos" savaitraštis 
liepos 20 d. laidoje (Nr. 27). Kaip 
pranešė Vilniaus radijas, to 
„Dirvos" numerio pristatymas 
prenumeratoriams Lietuvoje 
sustabdytas. Girdi, jis įžeidęs 
Gorbačiovą. Iš tikrųjų tas eilė
raštis pajuokia ne Gorbačiovą, 
bet stalinistus, kurie negali 
susigyventi su vykdomu Sovie
tų Sąjungoje persitvarkymu, at
leidžiant sukaustymo varžtus ir 
šve ln inant terorą. Todėl 
neaišku — dabartiniai Lietuvos 
cenzoriai yra tokie mažamoks
liai, kad net negali suvokti 
eilėraščio pagrindinės minties, 
ar jie yra ištikimi Stalino teroro 
šalininkai? Kiekvienu atveju 
Stasys Liepas tuo savo eilė
raščiu įeis į istoriją, kaip 
autorius, kuris sudrebino So
vietų Sąjungos imperijos galybę. 

Laiškai 

UŽMOJIS ĮSTEIGTI 
CENTRINĮ PAVERGRTU 

TAUTU KOMITETĄ 

Pietų Rytų Floridos pavergtų 
t a u t ų komitetas 1989.7.27 
(Ukrainiečių klube, 2850 Taylor 
St. Hollywwod, Fla.) apsvarstė 
paskutinius įvykius laisvės sie
kimuose. Gorbačiovas gelbėti 
savo imperijai ir Sov. Sąjungai 
dominuojamų valstybių ekono
miniam bankrotui paskelbė 
„perestroiką" ir „glasnost". Ir 
priviliojimui laisvojo pasaulio 
ūkinės paramos sumažino šalto
jo karo įtampą. To pasekme 
Rtfsifos imperijoj pasireiškė 
laisvės siekiai, kaip ir kituo
se bolševikų dominuojamuose 
kraštuose. Šiems siekimams 
įgyvendinti yra būtina demokra
tinių valstybių parama, ypač 
JAV. Bet čia dar nėra susifor
mavusi tvirta užsienio politika, 
kaip buvo po antrojo pasaulinio 
karo. Daug milijonų pavergtų 
tautų kilmės amerikiečių gali 
stipriaipaveikti jos užsienio 
politikos kryptį, padedant vals
tybėms, siekiančioms laisvės. 
Bet reikalinga susiorganizuoti 
į stiprią organizaciją, kuri 
galėtų kalbėti milijonų grupės 
vardu. Todėl susirinkusieji 
nutarė kreipti į visus komitetus 
ir juos sudarančias tautines 
grupes remti centrinio komite
to sudarymą, sušaukus jų 
konvenciją. Konvencijai 
parinkti vietą, kur daug įvairių 
tautybių gyvena (Chicaga, N.Y., 
Los Angeles). Konvenciją su
šaukti įmanomai grečiau iš
vengti didelių išlaidų, naudo
jant kuo daugiausiai atstovų 
įgaliojimus. Šį nutar imą 
pasiųsti visiems komitetams ir 
juos sudarančioms tautinėms 
grupėms. Skatinti tautybes, kad 
pravestų propagandą ir 
konvencijos apimtį įtikinti, kad 
išrinktas komitetas turi stiprią 
paramą. Komitetas veikia visą 
laiką, nes, įvykiams keičiantis, 
turi būti pasiruošta prideramai 
pasisakyti ir veikti , kad 
būtų paskatinta visų veikla. 
Komitetas remia visų tautų 
laisvės siekimus, nes laisvė yra 
nedaloma, o be jos negali būti 
visuotinės taikos. 

Tokiomis nutarimo gairėmis 
paruoštas raštas artimiausiu 
laiku bus išsiuntinėtas visų 
komitetams ir juos sudaran
čioms tautinėms grupėms. 

Nors kai kurie įvykiai jau ir 
yra reikšmingi laisvių siekių 
kryptyse, tačiau yra ir aišku, 
kad reikalinga ir stipri laisvojo 
pasaulio parama, ypač JAV. O 
norint tokios paramos sulaukti, 
reikia tikrai stiprios ir sude
rintos veiklos. 

GIMINIŲ PAIEŠKOJIMAS 

Pranas Jasevičius iš Šakių, 
Lietuvos, ieško savo pusbrolio 
Jono Jasevičiaus, sūnus An
tano, ir pusserės Stasės Jase-
vičiūtės, dukters Antano, galin
čios būti ištekėjusia. Jų tėvas 
Antanas Jasiūnas, sūnus Kazio, 
gyvenęs Būdviečių kaime buv. 
Šakių apskrityje, apie 
1913-1914 metus išvyko į 
Kanadą. Dabar jis jau miręs. 
Paieškomi prašomi atsiliepti: 
Lietuva, 234460 Šakiai, V. Ku
dirkos 59a, bt. 9, Antanas 
Jasevičius arba Mr. Jonas 
Šuopys, 388 Cary St., Brockton, 
MA. 02402, telefonas: (508) 
586-4029. 

LITUANISTINE MOKYKLA 

Bostono lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradės 
rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto Blue 
Hills Regionai Technical High 
School patalpose. Tą dieną bus 
mokinu registracija, tėvai galės 
nupirkti vaikams reikalingus 
vadovėlius ir sumokėti moksla-
pinigius. 

Mokykloje veiks lopšelis, 
pradinė ir aukštesnioji 
lituanistinė grupė. Mokytojais 
sutiko būti Jūratė Aukštikal-
nienė, Aldona Dabrilienė, Mir
ga Girniųvienė, Irena Kvera-
gaitė, Jūratė Lalienė, Liuda Se-
nūtienė ir Birutė Žiaugrienė. 
Tautiniams šokiams vadovaus 
Rūta Mickūnienė ir Lina Suba-
tienė su Vida Veitiene. Lopšelį 
prižiūrės Andrius Dilba ir Si
gutė Šnipaitė. Programos koor
dinatorė — Aldona Lingertaitie-
nė, o mokyklos vedėja — Daiva 
Matulionytė-de Sa Pereira. 

Šalia to šiemet mokykloje pra
dedami lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems, (16-kos ir vyres
niems), nemokantiems lietuvių 
kalbos. Šie kursai veiks tuo 
pačiu metu, ka ip kitos 
mokyklos grupės. 

Mokyklos komitetą sudaro: 

Marija Goštautiene, Perkūnas 
Krukonis, Norma Šnipienė ir 
Rimas Veitas. Iždininko 
pareigas ir toliau eis Alvydas 
Kazakaitis. 

Mokykla laukia visų Bostono 
ir apylinkės lietuviškų šeimų, 
kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikučius. 

KUN. G. KIJAUSKO, 
JĖZUITO, PASISAKYMAS 

„Laisvės Varpas" savo laidose 
pradėjo seriją pasikalbėjimų su 
kun. Gediminu Kijausku, 
jėzuitu, Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos lietuvių pa
rapijos Clevelande klebonu. 
Programos vedėjo Petro Viščinio 
vedamame pokalbyje lukštena
mos aktualios lietuvių tautinių 
parapijų problemos. Atsaky
damas į klausimus, kun. G. Ki-
jauskas gyvai, įdomiai ir 
patraukliai aiškina lietuvių 
tautinių parapijų uždavinius ir 
praktiškas veiklos galimybes 
tautinėje srityje, paremdamas 
savo teigimus konkrečiais pa
vyzdžiais iš savo parapijos, 

kurioje religiniai ir tautiniai 
reikalai yra glaudžiai susiję. 
Pas jį parapija su savo turimais 
pastatais sudaro ne tik religinę, 
bet ir tautinę šventovę, trau
kiančią kiekvieną lietuvį. Tai 
apaštalavimas religiniu ir 
tautiniu požiūriu. Religinius ir 
tautinius poreikius stengia
masi patenkinti parapine spau
da lietuvių ir anglų 
kalba, įvairiais renginiais, 
lituanistinės mokyklos globa, 
svečių iš Lietuvos nuoširdžiu 
sutikimu ir priglaudimu. Tokia 
gili ir plati lietuviškų parapijų 
samprata atskleidžia naujas 
galimybes gyvajai lietuvybei, 
jos išsaugojimui ir ugdymui, 
svetimoje aplinkoje. 

RENGINIAI 

Spalio 1 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje, „Laisvės Varpo" rudens 
koncertas. 

Spalio 28 d. 7 vai. vakaro 
Maironio parke Shrevvsburyje 
prie Worcesterio minėjimas Lie
tuvos Šaulių s-gos 70-ties metų 

sukakties. Minėjimą rengia 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė. 

Lapkričio 11 d. 6:30 vai. 
vak. Balfo 72 skyriaus pobūvis 
Sandaros salėje, Brocktone. 

1990 m. balandžio 22 d. Lan
taną restorane Randolphe me
tinis Šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone banketas. 

1990 m. gegužės 6 d. Brock
tone kun. Alberto Abračinsko 
kunigystės 50 metų jubiliejus. 

„LAISVĖS VARPAS" 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa. Ji perduodama 
lietuvių ir anglų kalba kiekvie
ną sekmadienį 9:00 - 10:00 vai. 
ryto iš radijo VCAW — FM 98. 
Jos vedėju yra Petras Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA. 
02402, telefonas: (508) 586-7209. 
Programos metu skubiais reika
lais skambinti į radijo stotį tele
fonu: (508) 587-9898. 

P. V. 

CLASSIFIED GUIDE 

KVIETIMAS PADĖTI 

Privačiose rankose išsaugoti 
virš pusšimtmečio guli J.K. 
Miliaus filmai traukti Lietu
voje 1929 metais. Aštuoni ratai. 
35 mm. visi negatyvai kuriuos 
reikia perdirbti į pozityvus, o 
šiuos galima būtų lengvai 
paversti į video juostas, kurių 
kopijas galima būtų pasiųsti 
Lietuvon, parodyti per televizi
ją, po to kino studijos globon j 
archyvą. 

Filmuose yra visi trys Lietu
vos respublikos prezidentai. Yra 
poetas Mačiulis-Maironis, prela
tas Dambrauskas, kan. Tumas-
Vaižgantas, prof. Mykolaitis-
Putinas, prof. Pakštas ir kiti. Iš 
įdomesnių įvykių 2-ro artileri
jos pulko 10 metų sukakties 
šventė Kėdainiuose, kur tuo 
metu buvo atidengtas ir pašven
tintas paminklas pirmam žuvu
siam kareiviui dėl Lietuvos ne
priklausomybės Povilui Luk
šiui. Paminklą šventino kun. 
Mironas. Prof. Voldemaro 
išlydėjimas į Geneva. Tautos 
šventė. Be Palangos ir Nidos 
daugiausia vaizdų iš Žemaitijos, 
miesteliai ir kaimai su ūkio dar
bais. Neaplenkiant Karo muzie
jaus su invalidais ir jų cermo-
nijom. 

Šiuos kiek susitraukusius fil
mus restauruoti ir iš jų kopijas 
padaryti pratęsiant jų amžių 
apskaičiuota, kad turėtų užtekti 
poros tūkstančių dolerių, kas 
būtų labai maža kaina tokiam 
dalykui, kas supranta filmo 
svarbą ir reikšmę. Čia dalis 
Lietuvos istorijos gyvuose 
paveiksluose. Kas iš privačių 
asmenų ar organizacijų galėtų 
padėti? Kreiptis į C. Matuzas, 
107-33 117th St., Richmond 
Wi11 V V 1141Q 
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Standard Federal Savings didžiuojasi savo 
gerais investavimais. 

Todėl trylikai šių jaunuolių skiriamos Standard 
Federal Savings stipendijos siekti aukštesnio 
mokslo jų pasirinktose mokyklose. Jie visi jau yra 
pasižymėję moksle ir sugebėjime vadovaut i . 

Mes didžiuojamės galėdami šiems jaunuo
liams padėti ir tikime, kad ateityje jie daug nuveiks 
ir daug pasieks. 
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REAL ESTATE REAL ESTATE 

H « n * KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Š imai t is , Reg B roke r i s 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. Kadzia Ava. 

Chlcago, IL 60629 
Tol. 436-7878 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų melų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

Parduodami sklypai WI*consine: 
Vienas — Padoock Lake. kampas Hwy. #50 
& #83,65 mylios už Chicagos. Įvestas van
duo ir kanalizacija. Naujas rajonas. Kaina 
15,000. 

Ir prie Antioch, Groos Lake du sklypai po 
5,000. Įvesta tik kanalizacija Kreiptis tai.: 
312-969-8642. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 t 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, praiome 
paminėti, kad esate arba,norrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

HELP VVANTED 

H i l K ro-k 

Factory Help VVanted 
Coilplus — Illinois, a new steel 
service center located in Plainfield, 
Illinois, a clean suburban environ-
ment, is now hiring for general fac
tory vvork. We will train. English 
speaking vvith high school educa-
tion or equivalent a mušt. Apply at 
or send resume to: Coilplus — 
Illinois, Inc., 2001 Coilplus 
Drive, Plainfield, Illinois 60544. 
Directions as follovvs: I-55 South to 
Route 126 Plainfield Exit. Route 
126 to Route 59. Right turn onto 
Route 59 to 143rd Street. Turn left 
onto 143rd Street to Coilplus 
Drive: we are located on the right 
hand side. 

ELECTRONICS 
Mušt speak fluent English 

LaGrange are electronics manufacturing 
company is seeking qualified electronics 
technicians. Duties include testing and 
troubleshooting microprocessor based fuel 
control systems. Associates degree or trade 
school certificate in Electronics is required. 
We offer excellent benefits and vvorking 
conditions. Call for appointment. 

485-4200 Ext. 4 2 9 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miestg leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kra ip t la l Harmia Dackys 

* * . 565-6624. Nuo « ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMERIKOJE. 
Antologija Jonas Balys. 222 psl $10.00 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUN. K. GARUCKAS, S.j. 
Red. Kun. Jonas Kidykas, S.J. 385 psl. $10.00 

AŠ KVIEČIU JUS, MARIJA kalba Medjugorje. 
Red. Kęstutis Trimakas. 207 psl $8.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI
JOJE. Danutė Brazytė Bindokienė. 362 psl. 

$12.00 
LENKŲ {VYKDYTAS LIETUVIŲ TAUTOS 

GENOCIDAS. V P. Uluntaitis. 331 psl. $12.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

8. 530 psl $1000 
LIETUVA XIX AMŽIUJE, istorinių straipsnių rinki

nys. V. Trumpa. 279 psl $12.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $1000 
KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ, variacijos 

donelaitine tema. Ric. Mikutavičius. 63 psl. $5.00 
LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 

atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 
MORAL ULTIMATUM TO THE GOVERNMENT 

OF THE USSR. Lietuvos Laisvės Lyga. 48 
psl $2.50 

SERVING UTHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl. $18.00 
CROSSES IN THE ARCTlC, atsiminimai. Matilda 

Strimaitytė-Mėlienė. 179 psl $5 00 
MEMORANDUM ON THE RESTORATION OF 

LITHUANIA'S INDEPENDENCE. 141 psl. $7.00 
THE SVVORD AND THE CROSS. a history of the 

Church in Lithuania. Dr. S. Sužiedėlis. 264 
psl $9.95 

FIGHTERS FOR FREEDOM, Lithuanian parti-
sans versus the U.S.S.R. Juozas Dauman
tas. 279 psl $10.00 

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

Onk U » n P«l<x> Hr iKhts 
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JUOZAS ŽYGAS 

R 
Vilniaus universiteto ansamblis, kuris dainuos ir šoks Kanadoje ir Chicagoje. 

LENKŲ POLITIKA RYTUOSE 
„Ar išvarginta ir skolose 

paskendusi Lenkija gali siekti 
kokios nors rytų politikos? 
Tokie siekiai atrodo visiškai 
nerealūs, o gal net avantiūri-
niai". Tokiais sakiniais Andrius 
Friške birželio mėn. 2 d. pra
deda savo ilgą straipsnį Lenki
jos „Solidarsnosc" savaitraštyje 
primindamas, kad Rytų Europo
je vyksta gilūs pasikeitimai. Jis 
atkreipia skaitytojų dėmesį į 
tautinį lietuvių, latvių, estų, 
armėnų, gruzinų ir kt. tautų 
sąjūdį. Šiuo klausimu Lenkijoje 
didžiausias susidomėjimas ran
damas intelektualų tarpe, žy
miai mažesnis tarpe eilinių pi
liečių, išvargintų kasdieninio 
gyvenimo nepriteklių, paly
ginus komplikuotoje tarybinių 
tautybių mozaikoje. Lenkijos 
elitas šiuo klausimu turi viešai 
pasisakyti , iš anksto pa
reiškiant — ko siekiama, ko 
reikalaujama. 

Autorius tiki, kad vykstanti 
evoliucija Sov. Sąjungoje, reika
laujant pliuralistinės visuo
menės ir toliau sparčiais žings
niais eis pirmyn. Lenkija yra 
suinteresuota šiais evoliuciniais 
įvykiais Sov. Sąjungoje, ka
dangi jie atveria vartus į demo
kratiją. 

Deja, jis taip pat pažįsta 
daug intelektualų, kurie tiki, 
kad geriausiu Lenkijos part
neriu rytuose yra tik rusas. 
Lietuvius, latvius, estus, ukrai
niečius ir gudus reikia palikti jų 
pačių likimui, arba tiesiog — 
juos ignoruoti. Ši galvosena 
Lenkijoje turi seną tradiciją ir 
gan stiprų užnugarį. Bet, Lenki
joje taip pat randamas prie
šingos pažiūros taškas būtent — 
ignoravimas Rusijos ir rėmimas 
nerusiškų t au tų sąjūdžio 
rytuose, nes lenkų tikslas turi 
būti Sov. Sąjungos suskaldymas. 
Šiandieninėje Lenkijoje spauda 
ir visuomenė remia šias abi sro
ves. Atrodo, kad jos yra klai
dingos. Juk negalima rytuose 
visų gyventojų laikyti vien tik 
rusais. Tad, stebėję 1988 m. 
įvykius Pabaltyje ar Kaukaze 
mano, kad ten yra išauklėta 
tikra tarybinė tauta. Netiesa, 
nes Maskvos centrinių organų 
santykiai su respublikų vyriau
sybėm arba rusų santykiai s.u 
nerusiškom tautybėm, turės pe
reiti įvairias fazes. Sunku šian
dieną pasakyti kokį galutinį pa
vidalą ši fazė įgaus. Tačiau 
reikia stebėti ir analizuoti šiuo? 
ypatingus įvykius, kartu išlai
kant sprendimų saiką ir ven
giant patarimų. Lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai turi pa 
tys ieškoti tarpusavio bendra
darbiavimo kelių. Bet tas dar 
nereiškia, kad lenkai turi būti 
pasyvūs ir išsižadėti ryšio su 
tautybėm. Ne. Su jomis lenkus 
riša ilga istorija. Juk praeityje 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

išgyventa gerų ir blogų dienų. 
Lenkų gyslose teka truputis 
lietuviško, ukrainietiško ir gu
diško kraujo, o jų — mūsų. 
Nežiūrint šios giminystės 1918 
m. lenkus ir šias tautybes 
perskyrė gilus konfliktas. Šis ki
virčas išsivystė į neapykantą, 
kuri užsitęsė kelis dešimt
mečius. „Lietuviai ir ukrai
niečiai nenorėjo būti kartu su 
lenkais bendrame name, 
bendroje valstybėje" — rašo 
toliau lenkas. Nenorėjome jų 
suprasti ir nenorėjome su ta pa
dėtimi mes sutikti". 

Vilniaus ir Gardino kraštai 
buvo bendri keturių tautybių 
namai: lietuvių, lenkų, gudų ir 
žydų. Rytinė Galicija buvo uk
rainiečių žemė, tačiau kartu 
lenkų ir žydų. Bet lenkai ir uk
rainiečiai nenorėjo pripažinti 
lygiateisiškumo. Taip pat, 
paskirose apskrityse buvo 
sunku nustatyti tautinės grupės 
dominavimą. Lvovas buvo 
lenkiškas miestas, apsuptas 
ukrainietiškų kaimų. Vilniaus 
kraštas buvo lenkiška enklava, 
vakaruose apsupta lietuviškų 
plotų ir rytuose — gudiškų. To
kiu būdu, nepriklausomybės ir 
pokarinis laikotarpis buvo šal
tu ir karštu lietuvių-lenkų ar 
ukrainiečių-lenkų karo laiko
tarpiu. 

Šias neapykantas ir vaizdus 
„gražiai sutvarkė" J. Stalinas. 
Jis išvedė rytinę Lenkijos sieną, 
priskirdamas Sov. Sąjungai 
ginčijamus žemės plotus, iškel
damas lenkus į atgautas vaka
rines žemes, sunaikindamas 
lietuvių, latvių, estų, ukrainie
čių elitą, išsiųsdamas dalį į 
Sibirą. 

Šiandieną sunku kalbėti apie 
nuoširdžius santykius, nors jau 
yra įvykę privatūs, kaimyniniai 
pasitarimai su lietuviais ir uk
rainiečiais. Paskutiniais metais 
Lenkijos padėtis gerokai pasi
keitė. Susidomėta slaviškom 
tautom bei tauta nuo Nemuno 
krantų. Be to, paskutiniu metu 
Lenkijoje iškilo ukrainiečių, 
lietuvių ir gudų tautybės. Jų 
atstovai pasirodė universite
tuose, visuomeniniame gyve
nime, atstovaudami šių 
tautybių inteligentiją. Nori len
kai, ar ne, tačiau su lietuviais, 
gudais ir ukrainiečiais reikia 
dažnai susitikti. Išdrąsinti 
lenkiško atvirumo, lietuviai ir 
ukrainiečiai sako viską ir tai 
a tvi ia i . Tos tautybės tur i 
begales pretenzijų lenkams, 
retkarčiais net parodydamos 
„Saitus pečius". Lenkai mušasi 
į krūtinę, dažnai prisipažindami 
kaltais. Tačiau skirtingai elgia
si lietuviai, ukrainiečiai ir gu

dai, visuomet pateisindami savo 
protėvių žingsnius. Nesveika 
situacija, tačiau gal supran
tama. Bet reikia neužmiršti, 
kad lenkai nejaučia ir neturi 
tautinio identiteto krizės. Prie
šingai, nors šiandieninė Lenki
ja yra neturtinga bei panardinta 
didelėje krizėje, tačiau ji yra tur
tingos kultūros kraštas, gau
siom intelektualinėm jėgom. 
Lenkija žinoma pasaulyje, 
lenkas yra popiežius. Tuo tarpu 
lietuviai po daugelio metų prie
spaudos, tik dabar stato savo 
kul tūr inę , tautinę ir 
visuomeninę infrastruktūrą. 

Straipsnio autorius ateityje 
nemato jokių gražesnių pro
švaisčių bendram lietuvių-len
kų ar ukrainiečių-lenkų dialo
gui. Jis rašo, kad šios tautybės 
;uri taip pat kritiškai pasižiū
rėti į praeitį, į padarytas iš jų 
pusės klaidas, kad jų nacionaliz
mas buvo klaidingas, kad pvz. 
ukrainiečių UPA žudė lenkus. 

O ką turi lenkai daryti? Au
torius galvoja, kad jie turi pa
rodyti santūrumą, laikant šį 
Europos užkampį („zakątek") 
tautybių bendradarbiavimo ir 
suartėjimo vieta. Užteko joje 
karų ir neapykantų. Jis siūlo 
dirbti bendrai taikai ir ramybei. 
Tas liečia lenkus, lietuvius, 
gudus, ukrainiečius ir kitas 
nerusiškas rytų tautas. 

Baigdamas savo ilgą straips
nį autorius siūlo mokytis isto
rijos, pažinti kaimynų kultūrą 
mokytis demokratijos ir toleran
cijos. Tokiu pavyzdžiu gali būti 
vakarinė Europa, kurioje praei
tyje vyko įvairūs tautiniai ir 
politiniai konfliktai. Šiandieną, 
ši Europos dalis pajėgė sukurti 
bendriją. Bet Rytų Europai 
lenkas nemato daug vilčių, nes 
čia yra didelė vienų kitiems 
nepasitikėjimo užtvara, pri
simenant praeities skriaudas. 

Išbandymas, apie kurį aš 
norėsiu paka lbė t i , n ebus 
svorių kilnojime ar rutul io 
stūmime. Malonu, kai mūsų 
sportininkai laurus skina, kai 
apie juos kalbama. Tik tą 
džiaugsmą užtemdo tamsūs debe
sys, kai prie jų iškraipytų pa
vardžių pridedama: Russian. 
Čia irgi tą nelemtą „Russian" pri-
čiausiai mūsų pačių. Ne taip 
seniai „Chicago T r i b ū n e " , 
rašydamas apie Marčiulionį, 
irgi tą nelemtą „Russian" pri
dėjo. Mes dažnai vadiname Chi-
cagą laisvojo pasaulio lietuvių 
sostine. Deja. toje sostinėje 
lietuviai pasidarė nežinomi. 
Kodėl taip įvyko? 

Kai lietuviai daugiausiai dir
bo skerdyklose, matyti, jie buvo 
geresni darbininkai ir gal la
biau vieningi, kad į save dėmesį 
atkreipė. Upton Sinclair savo 
romanui „Džiunglės", kuris su
kėlė beveik revoliuciją ir 
privedė prie soc ia l in ių ir 
higienos reformų, savo temai 
panaudojo lietuvius skerdyklų 
darbininkus. Jo herojus yra 
Jurgis Rudkus. J i s nevadina
mas nė lenku, nė rusu. Bet 
aiškiai lietuvis nuo Baltvyžio 
girių. 

Dabar, kai lietuviai randami 
beveik visuose universitetuose 
ir kolegijose, kai dalyvauja 
Saturno ir ki tuose erdvių 
tyrimo projektuose, jau pra
dedami su rusais ir kitais 
širvais maišyti. Kai rašoma 
apie Sovietų Sąjungos vidaus 
sunkumus, tai nekalbama apie 
tautines, bet etnines ir mažumų 
problemas. Nejaugi galime tai 
prileisti, kad lietuviai Lietuvo
je arba ukrainiečiai Ukrainoje 
tėra tik etninės grupės arba 
tautinės mažumos. Dalis ame
rikiečių taip rašo išeidami iš 
savo nemokšiškumo, o kiti 
sąmoningai tai daro, palai
kydami Didžiosios Rusijos 
teoriją. Ta Didžiosios Rusijos 
idėja Kremliaus ir bolševikų 
peršama, taip pat turinti daug 
šalininkų Valstybės u-te. Kas 
girdėti iš mūsų pusės — beveik 
visuotina tyla! 

Iškilus tarptautinėms proble
moms, televizijos kanaluose 
skirtuose pasikalbėjimuose su
daromi specialistų „panel". 
Tuose „panel" tenka matyti 
įviariausių tautų atstovus: li
baniečius, siriečius, kurdus, ira
niečius, irakiečius ir beveik 
tokius, kurie nosyje dar turi 
įvertą kaulą. Tačiau, kai žinių 
šaltiniuose dominavo Pabaltijo 
įvykiai, tai matėme įvairius 
„sovietologus"', kurie tik apie et
nines ir ekonomines problemas 
tekalbėjo. Nejaugi mes neturi
me išsimokslinusių akademikų? 
Gaila, kad nebeturime to Jurgio 
Rudkaus! 

Nežinia kurioje kryžeklėje 
keliai išsiskyrė. Mūsų veikloje 
ir renginiuose akademikai retai 

tematomi. Nežinia, kodėl taip 
įvyko. Pr ieš keletą metų 
pravestoji „anketa" to klausimo 
rimtai nekėlė, tad ir atsakymo 
į jį nerado. Gal dėl to, o gal ir 
ne — labai stipriai įsikabinome 
į tautinį šokį, kaip vienintelį 
lietuviškumo palaikytoją ir jo iš
raišką. Dabar, kai geležinė 
uždanga supliuško ir iš 
okupuotos Lietuvos šokėjai ir 
lumzdelininkai srautu pasipylė, 
žinoma, tai paširdžius pakutena 
ir gal net ašarą išspaudžia. Bet 
savistovumas ar nepriklauso
mybė dar niekuomet nebuvo 
vien lumzdeliais ar klumpėmis 
iškovota. 

Užmirštame, kad tautai rei
kia vadų, kurie politiką ir 
ekonomiją išmanytų. Laimei, 
tokių yra ir jie Sąjūdyje aktyviai 
dalyvauja. Kas seka Lietuvos 
atgimimo eigą. negali nepaste
bėti, kad Sąjūdžio pirmose eilė
se žygiuoja Lietuvos akade
mikai, įvairius konstitucijų pro
jektus taip pat jie rengia. Kaip 
deputatai, nuvykę į Maskvą, jie 
ne tik nebijo kalbėti, bet moka 
logiškai argumentuoti ir disku
sijas vesti. Dabar Maskvoje jau 
kalbama, kad Lietuva yra jėga, 
su kuria reikalinga derėtis. 
Praėjo liokajų gadynė, kurie 
tiktai batus valyti temokėjo. 
Mes kažkaip buvome jų nepaste

bėję ir dėmesio neatkreipę. Gal 
dėl to, kad nebuvo kontaktų. 

Dabar atsiranda proga sueiti, 
pabendrauti ir idėjomis pasi
dalinti. I šeštąjį Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą, kuris 
įvyks lapkričio 22-26 d. Chicago
je, jie rengiasi dideliu būriu 
atvažiuot i . Apie rengiamą 
simpoziumą pas juos žinia 
plačiai pasklido, kai apie tai 
buvo parašyta „Mokslas ir 
Technika" žurnale. Jie savo 
laiškuose išreiškia nusistebė
jimą, džiaugsmą ir pasigerė
jimą, kad išeivija įs tengė 
išlaikyti ir puoselėjo galimybę 
išsireikšti lietuvišku žodžiu 
aukštuose moksluose ir techno
logijoje, kas pačioje Lietuvoje 
buvo kurį laiką aktyviai slopi
nama. Atrodo, kad šis simpoziu
mas įvyks persitvarkymo ir tau
tinio atgimimo nuotaikoj. Lie
tuvoje įvyko stebuklas, ir tauta 
prisikėlė. Reikia manyti, kad 
tai turės poveikį ir į išeiviją. 
Prasidėjus akademikų bendra
vimui, reikia tikėtis ir mūsų 
tarpe pagyvėjimo ir atgimimo. 
Jau dabar tenka pastebėti 
renginiuose veidus, kurie iki 
šiol nebuvo matomi. 

Tas Lietuvos akademikų 
da lyvavimas yra džiugus 
reiškinys, bet sukelia ir daug 
rūpesčių. Pagal naują tvarką, 
jie tegali apsimokėti kelionę tik 
iki Ne\v Yorko. Tolimesnės 
išlaidos krenta ant rengėjų 
pečių. Reikia taip pat apmokėti 
sveikatos apdraudą ir rasti 
vietas jiems apsistoti. Čia ir bus 

mūsų jėgų išbandymas, ypač 
mūsų akademikų. Taip pat 
lauktinas ir platesnės visuo
menės šio reikalo supratimas ir 
prie jo prisidėjimas. 

£ 3 midlcincl Padarai 
• • • • r Savings and Loan Assocation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

ESEE 

254-4470 

!XAt«lKMC 
UENOER 

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

Koy Croft 

Anapus saules nėr debesynų 
Ir nebaugina baisi audra... 
Tik dienos džiaugsmas ten begalinis, 
Anapus saulės — dangaus diena! 

A.tA. 
EDVARDAS J. SABAS 

Mirė 1989 m. rugpjūčio 21 d., sulaukęs 25 metų amžiaus. 
Priklausė skautams akademikams ir Lietuvių Jaunimo 

sąjungai Chicagos skyriui. 
Giliame nuliūdime pasiliko tėvai Jurgita ir Juozas Sabai, 

sesutė Audra, senoliai Halina ir Zigmas Moliejai ir Albina 
Sabrinskienė, teta Joana Freeman su šeima bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St., penktadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 v.v. 
Laidotuvės šeštadienį, rugpjūčio 26 d. Iš koplyčios 9 v. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po gedu
lingų pamaldų velionis bus nulydėtas j Lietuvių Tautines 
kapines. 

Vietoje gėlių šeima pageidauja aukoti Jaunimo centrui, 
Lietuvių Jaunimo sąjungos Chicagos skyriui, radijo „Margu
tis" programai. 

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

U 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Rober ts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Donald M., Jr . 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJAOHCAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 

x Juozas Giedraitis, Tautos 
fondo valdybos pirm., rugsėjo 
pradžioje atvyksta i Chicagą. 
Dalyvaus Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjungos suvažiavi
me rugsėjo 2-3 d., padarys pra
nešimą ir ras progos susitikti su 
Chicagos Tautos fondo atstovy
be ir aukotojais Lietuvos laisvi
nimo reikalams. 

x Dainuojantis inžinierius 
iš Lietuvos atliks programą 
Lietuvių respublikonų Illinois 
lygos metiniame išvažiavime į 
gamtą šį sekmadienį, rugpjūčio 
27 d., ruošiamame Lietuvių 
centre Lemonte. Pradžia 12 vai., 
tuoj po šv. Mišių Lietuvių misi
joje. Visuomenė kviečiama ma
loniam pabendravimui. Ruošia
mi gardūs lietuviški pietūs, 
veiks atsigaivinimų baras, o 
taip pat bus gera proga susitikti 
su įvairiais rinktais valdžios pa-

Parko l i tuanist inę mokyklą reigūnais. Daug vietos ir maloni 
vyks rugpjūčio 28-29 dienomis aplinka vaikučiams gamtoje pa-

x Aldona Lipskienė suorga
nizavo visą stalą į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje. Pavienių bilietų dar ga
lima gauti pas „Draugo" rengi
nių komiteto narius ir administ
racijos raštinėje. 

x A.a. Edis Sabas , 25 metų 
amžiaus, Jurgitos ir Juozo Sabų 
sūnus, staigiai mirė rugpjūčio 
21 d. Bus pašarvotas Petkaus 
Marąuette laidojimo koplyčioje. 
Apie laidotuvių tvarką bus pra
nešta vėliau. 

x Registracija į Marąuet te 

nuo 12-2 vai. p.p. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos mokyklos 
205 kmb. Įėjimas iš kiemo. Be 
reguliarių skyrių, veiks vaikų 
darželis ir klasė nemokantiems 
ar silpnai lietuviškai kalban
tiems vaikams. 

x J A V LB kraš to valdybos 
posėdžiai bus šeštadienį ir 
sekmadienį, rugpjūčio 26-27 die
nomis, Bendruomenės būstinė
je. Visi valdybos nariai kviečia
mi dalyvauti. 

x A.a. Adolfo Markelio mir
ties metinėse, rugpjūčio 26 d., 
šeštadienį, 8 val.ryto Šv. An
tano bažnyčioje. Cicero, už jo 
vėlę bus atnašaujamos šv. Mi
šios. Jo buvę draugai ir pažįsta
mieji prašomi prisiminti jį mal
dose. 

(sk.) 
x Dėmesio! Darbo Dienos 

sava i tga l į , sekmadienį , 
rugsėjo mėn. 3 d., 8.30 v.v. (Mi. 
laiku) įvyks Jaunimo sąjungos, 
Čikagos skyriaus šokiai, VFW 
— American Legion salėje, 
New Buffalo, Michigan. Gros 
„Gintaro" orkestras. Šokiai bai
giasi 1:30 v.r. (Mi. laiku). Kaina: 
5 dol. Informacijai skambinkite 
Svajonei Kerelytei, 781-1121, 
po 6:00 v. v. 

(sk) 

x Lietuva Parce l Service 
praneša, kad nuo rugpjūčio 1 d. 
vėl uždėtas muitas visiems 
maisto produktams. Vaistai ir 
vaikų drabužiai bei avalynė 
nemuituojami. Maisto produk
tai bus muituojami ir Lietuvo
je, jei siųsite paprastu paštu pa
tys. Siuntiniai siunčiami paštu 
nebuvo sulaikyti ir nieko bend
ro neturi su kargo (bagažu). In
formacijai kreiptis: J . J u o d -
valkienė, 4457 S. Ta lman , 
Chicago, 60632, tel. 847-2614. 

(sk) 

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

Tel. — 776-516'> 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

žaisti. 
x Madų parodą — „Aukš

tos kokybės rūba i iš Lietu
vos" — gruodžio 10 d. Jaunimo 
centre ruošia jaunimo tautinis 
ansamblis „Grandis". 

x Dar iaus Girėno lituanis
t inė mokykla Jaunimo centre 
naujuosius mokslo metus pra
dės šeštadienį, rugsėjo 9 d. Re
gistracija ir pirmosios pamokos 
— susipažinimas vyks nuo 9-12 
vai. ryto. Veiks vaikų darželis 
ir visi 8 pradinės mokyklos sky
riai. Dirbs kvalifikuoti mokyto
jai. Visi lietuvių kilmės vaiku
čiai kviečiami. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiama vasaros šven-
tė-gegužiėnė įvyks Stankūnų 
„Pines" restorano gražiame so
de, šį sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., 1 v. p.p. Nuoširdžiai kviečia
me visus. 

_ (sk.) 
x Moteris ieško darbo ir 

nori gyventi kartu. Moka prižiū
rėti ligonius, virti ir kt. namų 
ruošos darbus. Skambint i : 
581-8107. Kalbėti angliškai. 

(sk.) 
x Internat ional Meat Mar-

ket savininkai, Petras ir Izabe
lė Burkauskai, 2913 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
436-4337, kviečia visus atsilan
kyti į jų parduotuvę. Ten rasite 
didelį pasirinkimą įvairių rūky
tų ir šviežių mėsos produktų: 
dešrų, skilandžio, jautienos, ver
šienos, avienos, kiaulienos ir kt. 
Parduotuvė atidaryta:. 9 v.r.—6 
v.v. kasdien, 9 v.r.—5 v.p.p. 
šeštadieniais. 

(sk.) 

x J ū s ų pinigai į Lietuvą 
siunčiami per banką į „dole
rines" parduotuves: tinka jūsų 
giminių apsipirkimui, automo
biliams ir palikimams tvarkyti. 
Muito nė ra . Romas Pūkštys, 
Transpak , tel. 312-436-7772, 
namų tel . 312-430-4145. 

(sk) 

x Lietuvoje pageidaujama 
kosmetika labai žemomis kai
nomis! Pvz. 12 spalvų mažiau 
negu 2 dol. Įvairus pasirin
kimas. Transpak, 2655 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Pa rduodamos koncerti
n ė s k a n k l ė s , folklorinės 
kanklės ir tautiniai rūbai, 
11-tas dydis. Skambinti (403) 
4784838. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

x Greit parduodu vienus ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių Tary
ba, kuri rengia Los Angeles 
Lietuvių kongresą spalio mėne
sį, norėdama sudaryti finansinį 
vajų, išsiuntinėjo laimėjimų 
knygeles ir laukia paramos iš 
visų organizacijų, kurios jai pri
klauso. Priimamos taip pat ir 
aukos, kad Lietuvių kongresas 
geriau pasisektų. 

x I š k i l m i n g a m e T a u t o s 
šventės minėjime gen. konsu
las Vaclovas Kleiza tars žodį iš
kilmių prie paminklo metu. Iš
kilmėse dalyvaus organizacijos 
su vėliavomis. Minėjimas vyks 
rugsėjo 17 d. Pradžia 11 vai. 
ryto. Ruošia Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

x Lemonto Maironio vardo 
lituanistinės šeštadieninės mo
kyklos vaikų registracija bus 
rugsėjo 9 d., šeštadienį, nuo 10 
vai. Lietuvių centre Lemonte. 
Ta pačia proga ir tą pačią dieną 
bus visuotinis tėvų susirinki
mas 11 vai. dienos Lietuvių 
centre. Informacijai galima 
kreiptis į mokyklos vedėją Lai
mą Trinkūnienę, tel. 257-5220. 

x Melrose P a r k o i r apylin
kės Lietuvių Amerikos klubo 
gegužinė bus rugpjūčio 26 d., 
šeštadienį, 12 vai. po pietų Ot-
to Mejerio namuose, 1118 N. 
20th Ave., Melrose Park, UI. Vi
si klubo nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. 

x Danguolė Bartkutė , 25 
m., iš Šiaulių norėtų 
susirašinėti su lietuvių jaunimu 
Chicagoje. Rašyti: Lithuania, 
Š i a u l i a i 235409, Lenino 
44-128. 

(sk.) 
x DUX MAGNUS išvyką į 

Lietuvą ir plokštelę parėmė 25 
dol.: dr. C. K. Bobelis, D. Mac-
kiala, M. Kuprienė, E. Sundst-
rom, R. Petrauskas; 20 dol.: P. 
Juška, V. Utara, dr. J. Ramu-
nis, S. Vilinskas, P. Balynas, J. 
Jašinskas, J. A. Gumbelevičius, 
J. V. Karuža, L. Bendoraitis, V. 
Kazlauskas, B. M. Gurėnas, B. 
Pakštas, V. Dovydaitis. Širdin
gas ačiū! 

(sk.) 
x Ieškoma lietuviškai kal

bant i moteris prižiūrėti ligonę. 
Galima gyventi kartu. Kreiptis 
tel.: 767-9125. 

(sk.) 

x PATRIA praneša, kad kol 
kas Maskvos kargo sandėliuose 
yra prekių perteklius, todėl 
Swiss Air, mūsų manymu rim
čiausia kargo linija, kol kas 
laikosi paskelbto embargo. 
Galime pasiųst per kitas kargo 
oro linijas, tačiau dovanos 
adresatų nepasieks du ar tris 
mėnesius. Pasikeitus padėčiai, 
pranešime. Važiuojantiems ar
ba grįžtantiems į Lietuvą 
turime labai didelį elektroninių 
bei kitokių, Lietuvoje pagei
daujamų, prekių pasirinkimą. 
PATRIA 2638 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-778-2100. Sav. A. 
ir F . Siutai. 

(sk) 

x Ieškomas Valdas Čiuže-
lis, Igno sūnus, gim. apie 
1918-1920 m. Plungės raj., Ju-
dėnų km. Ieško brolis Vytautas. 
Žinantieji apie Vladą Čiuželį 
prašomi pranešti: Leo Kudir
ka , 2115 S. 50 Ave., Omaha, 
NE 68106, a rba skambinti 
„collect" 402-554-8440. 

(sk) 
x Kargo visą laiką siunčia

me į Vilnių arba į Maskvą pra
neša Romas Pūkštys . Trans
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629,1-312-436-7772. 

(sk) 

x Darome nuo t raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

IRSI*. ŽVAIGŽDUTE 
I^BH^^JL* J^ įsteigtas b\etu.v%ų Mokytojų Sąjtvngos OUcagos skyrmu* 

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

ZOOLOGIJOS SODE 

Laima, Vytai, čia greičiau! 
Aš kengūrą pamačiau. 
Sako, lankė ji Sydnėjų 
Ir Melbourne šokinėjo. 

Matėm žvirblį kamine, 
O papūgos — tai jau ne. 
Žiūrim, stovi ji ant tako 
Ir „good morning" Dainai sako. 

Beždžionyte, aš rimtai: 
Jei bananą sukrimtai, 
Tai parodyk mums, ką moki — 
Pasisupki ir pašoki. 

Glostėm dramblį prie tvoros, 
Čia jis vienas — be poros. 
Urzgė tigrai, hienos, liūtai, 
Triukšmą kėlė kalakutai. 

Jonas Minelga 

ATEITIES PLANAI 

Už dešimt metų aš norėčiau 
būti baigęs architektūrą ir Har-
vard universitete prekybos ir 
ekonomijos kursą, tada būčiau 
architektas. Kai užtektinai pi
nigų užsidirbsiu, tada norėčiau 
atsidaryti architektūros ir sta
tybos bendrovę. Kai turėsiu 
daugiau pinigų, norėsiu nu
sipirkti ne per didelį lėktuvą, 
kad galėčiau aplink pasaulį 
skraidyti. 

Darius Viskontas, 
Toronto Maironio aukšt. 

lit. m-los 10 sk. mokinys. 
Kanada. (Maironio mokyklos 

metraštis) 

VARLĖS 
(Lietuvių tautosaka) 

Vieną kartą išgirdo varlės, 
kad saulė išteka už vyro. Suėjo 
tuomet visos varlės krūvon ir 
ėmė šitaip kalbėti: 

— Ar žinote ką? Bus mums 
blogai! Jau dabar vasarą saulė 
išdžiovina daugelį upelių ir 
balų, o kai ištekės už vyro, atsi
ras vaikų. Tai kai ims visi jie 
džiovinti, tai išdžiovins ne tik 
upelius, balas, bet upes ir 
ežerus! Eikime pas Dievą ir 
pasiskųskime. 

Taip susitarusios varlės — 
kvar, kvar, ir bekvarksėdamos 
nuėjo pas Dievą, bet, savo nelai
mei, nerado Jo namie. Sužinojo 
tuo metu ir saulė, kad varlės ėjo 
ją skųsti, labai supyko ir tarė: 

— Visus daiktus žemėje 
šildau, bet šių bjaurybių mano 
šiluma nepasieks! 

Padariusios blogą darbą, 
varlės tuoj pat pradėjo bijoti 
saulės ir iki šios dienos tiktai 
saulei nusi leidus sujunda 
kvarkdamos giedoti. Varlės 
šilumos neturi, užtat ir priežodis 
sako: „Šaltas, kaip varlė". 
Pasinaudoja tuo ir siuvėjai: 
jeigu kuriam nuo adatos pirštai 
kaista, tai pagauna varlę ir 
palaiko rankoje. 

Piešė Eglė Milavickaitė, 
Dariaus Girėno 
lit. m-los 2 sk. mokinė 

VASAROS ATOSTOGOS 

Šią vasarą aš važiuosiu į 
Michiana Shores, Michigane, 
atostogoms. Mano močiutė ten 
turi vasarnamį, kuriame mes 
atostogaujame. Namas yra arti 
ežero. Ten mes kiekvieną dieną, 
kai saulė šviečia, nueiname pa
plaukioti. Kartais vanduo labai 
ramus, o kartais labai banguo
tas. Pr ie vasarnamio yra 
parkas, kuriame galėsiu žaisti 
tenisą. Kai lyja, galiu piešti, 
rašyti arba žiūrėti televiziją. 
Kartais būna labai nuobodu, 
kai lyja. Aš ten turiu savo 
dviratį per visą vasarą, tai galiu, 
kada noriu, pasivažinėti. Šią 
vasarą aš taip pat keliausiu į 
skautų stovyklą. Rakė yra daug 
medžių ir gėlių. Ten grynas 
oras. Labai smagu stovyklauti 
dvi savaites su draugėmis. Po 
stovyklos vėl grįšiu į Michiana 
iki vasaros pabaigos. Tikiuosi, 
kad vasara bus labai šilta ir 
smagi. 

Lina Augiūtė, 
K. Donelaičio lit. m-los 6 kl. 

mokinė. 

LAUMES 

Vienas žmogus turėjo pasi
statęs prie upelio pirtį. Ta pir
timi ir upeliu susidomėjo 
laumės. Tos laumės pradėjo ten 
skalbti baltinius ir pirtyje 
maudytis. Ir žmonės išgirdo jas 
skalbiant ir maudantis. Atsi
rado vienas drąsus bernas ir jis 
nuėjo į pirtį jas paerzinti. 
Laumės, pajuto, kad tas bernas 
atėjo, jos ėmė jį vyti. Bernas 
bėgo, bėgo kiek galėdamas 
namo. Parbėgęs namo išsigan
dęs šoko per statinę tvorą. 
Nepasisekė peršokti ir nusidūrė 
ant aštrių ir smailių statinių. 
Laumės pamačiusios, kad jis ne
begyvas, sugrįžo atgal į pirtį. 
(Papasakojo Žiugžda, Ožkabalių 
km. Užrašė V. Basanavičius 
1905 m.) 

Iš dr . Balio archyvo 

Pasiutusių miltų pasiutus ir 
košė. 

Lietuvių patarlė 

DVEJETAS 

Gyveno berniukas, vardu 
Jonas. Jonas buvo geras moki
nys, bet kartais ir apsileisdavo. 
Štai vienas jo apsileidimo įvy
kis. 

Jonas lankė lietuvišką šešta
dieninę mokyklą. Šį šeštadienį 
buvo labai pavargęs. Penkta
dienį pernakvojo pas savo drau
gą. Per istorijos — geografijos 
pamoką pajuto dar didesnį nuo
vargį, nes jam nepatiko istorija. 
Mokytojas pranešė, kad kitą 
šeštadienį bus istorijos egza
minas. Jonui egzaminai sekda
vosi, dažnai gaudavo gerus 
pažymius, todėl nutarė nekreip
ti daug dėmesio į šį egzaminą. 
Kiti jo draugai atidžiai rašė, 
piešė ir klausėsi, ką mokytojas 
aiškino. Skambutis. Pasibaigė 
pamokos. Jonas atsikėlė, susi
rinko savo knygas ir išėjo namo. 

Visiems buvo duota darbų 
atlikti namuose. Jonas per 15 
minučių juos atliko. Mama 
paklausė, kas buvo užduota iš 
gramatikos, Jonas sakėsi pamir
šęs. Tada mama paskambino 
vienam iš Jono draugų, kuris 
viską pasakė. Jonas aiškinosi 
mamai, kad neranda lapelio, 
kuriame užsirašė. Mama 
supyko ir neleido Jonui visą sa
vaitę nueiti pas draugus. Jonas 
rėkė, kad jis viską moka ir jam 
nereikia mokytis. 

Atėjo šeštadienis. Mokytojas 
išdalino klasėje egzaminų lape
lius su klausimais. Jonas šį 
kartą bijojo, nes nežinojo į visus 
klausimus atsakymo. Prašė 
mokytoją, kad leistų jam išeiti 
į išvietę. Mokytojas neleido. 
Pasibaigus pamokai, mokytojas 
rinko iš visų egzaminų lapus. 
Jonas grąžino neužpildytą lapą. 
Ir taip jis gavo dvejetuką. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinys. 

r\ Kodėl tu šneki 
durna? 

tu s u w a ? W h 

Draugėms smagu stovykloje. N'untr (.. KerelyU-s Thaus 

Piešė Lina Grigaitytė 

STEBUKLAI 

Po Antrojo pasaulinio karo 
važiuoja kartą traukiniu vienoje 
kupėje rusas karininkas ir or
todoksų kunigas — popas su 
kryžiumi ant krūtinės. Kari
ninkas pasiryžo popą paerzinti, 
pajuokti. Pirmiausia mandagiai 
atsiprašo popą ir paklausia, ar 
galėtų kai ko jį paklausti. 

— Prašau, — atsako popas. 
— Man būtų įdomu sužinoti, 

kaip jūs išlaikėte iki šiol savo 
kryžių? 

— Ogi taip, kaip ir jūs savo 
antpečius, — atsako popas. 

Karininkas dar nenurimsta, 
dar prašo leisti klausti. Popui 
sutinkant, vėl paklausė; 

— Ar jūs tikite stebuklais? 
— Tikiu, — atsakė popas. 
— Pasakykite man, kodėl tie 

stebuklai visi yra buvę seniau, 
kodėl jų nebūna dabar? 

— Kaip tai nebūna? Dabar 
daugiau būna stebuklų, negu 
seniau. Kristus stebuklingai 
papenėjo minią tik vieną kartą, 
o dabar kolchozininkai uždirba 
per metus tiek, kad per pu
santro mėnesio suvalgo ir visą 
likusį laiką stebuklingai mai
tinasi. 

i. i n»w i 

DILJONAS IR VELNIUKAI 
(Konkursinė lietuvių liaudies 

pasaka) 
(Tęsinys) 

Valgis buvo toks pat, kaip pas 
ūkininką: kiauliena mėsa, vėda
rai, kilbasai (dešros). Pasninkų 
dienomis davė pasninkišką 
maistą. Davė ir arielkos (deg
tinės). Užsikąsti duodavo'pyra
go su sviestu. Šventomis die
nomis, po pusryčių, liepdavo 
vokietukai eiti į bažnyčią. 
Nuėjęs į Viduklės bažnyčią, siu
vėjas mato kunigą ir žmones 
besimeldžiančius, ale nė vieno 
nepažįsta. Po Mišių ir pamokslo 
eidavo namo. Nepasitaikydavo 
užeiti, kad ir norėtų pamatyti 
savo pažįstamą, tiesiog negali, 
turi eiti į tą dvarą pas vokietu
kus. Kai pas juos sugrįždavo, 
tuoj jį vaišindavo. Kai pabaigė 
siūti penkiolika frakų ir ten iš
dirbo septynias savaites, tada 
vokietukai paklausė; 

— Kiek dabar, meistruti , 
prašysi už tą savo darbą? 

— Penkiolika pusrublių, — 
atsakė siuvėjas. 

— Mažai prašai, — pasakė 
vokietukas. 

Jie jam užmokėjo šešiasdešimt 
rublių. Paskiau jie siuvėją iš
vedė iš to dvaro, atvedė į tą 
pačią vietą, kurioje jį pradžioje 
sutiko. Mandagiai jam nusi
lenkė ir rankomis paplojo. 

Siuvėjas nuėjo į Viduklę ir vi
siems papasakojo savo atsi
tikimą. Kai sugrįžo į Paliepių 
kaimą, visiems savo kaimy
nams papasakojo, kas atsitiko 
Verybavos pievose. 

Su savo pažįstamais ir drau
gais vėliau nuėjo į tą vietą, 
kurioje šešiasdešimt rublių užsi
dirbo. Ta vieta buvo tuščia, jokio 
dvaro, tik krūmai ir pelkės. 
Draugai netikėjo, kad taip 
galėjo atsitikti. Tik kai parodė 
60 rublių, sidabrinių — gražių 
ir pats buvo dingęs per septy
nias savaites, kada niekas jo 
nematė, tada patikėjo. 

Siuvėjui Diljonui visi darbai 
gerai sekėsi, pasiūdavo viską 
greitai ir gerai. Kai kas nors 
peikdavo jo darbą, jis jiems 
atsakydavo: 

— Aš pas velnius siuvau ir 
jiems įtikau, o matai, jums įtikti 
negaliu! 

Klausimai: 1) Kaip velniai 
siuvėją maitino? 2) Ką šventa
dieniais jam leisdavo? 3) Kaip il
gai pas velnius dirbo ir kokius 
darbus atliko? 4) Kai siuvėjas 
grįžo namo su uždarbiu, ar 
draugai jo pasakojimu patikėjo? 
5) Ką siuvėjas su draugais nuėję 
ton vieton pamatė9 6) Kaip 
vėliau siuvėjui sekėsi darbai? 

Ž o d y n a s : 1) vėdaras , 2) 
pasninkas, 3) užkąsti, 4) rublis, 
5) pekti, 6) įtikti, 7) msitifKl, 8) 
uždarbis, 9) alksnis, 10) alkti. 

Grama t ika : Parašykite po 
vieną I, n , HI, IV, V linksniuo
tes vyriškos giminės daikUrtar-
dį. 

AKYS 

Betverdamas vėžį, Dievas 
labai skubiai dirbo ir užmiršo 
jam padirbti akis. Vėtyt nieko 
nematydamas, pradėjo atžaga
riai (atbulai) vaikščioti ir, kaip 
kiekvienas nesveikas, bu to 
labai piktas ir priešingas (prie
šinosi). Paskui kažin kas pasakė 
Dievui, kad vėžys neturįs akių. 
Pasisaukė Jisai vėžį t r tsrė: 

— Te! įsidėk akis! 
Vėžys, būdamas priešgina, ne

mandagiai Dievui atšaki: 
— Kad pirma nedatfci, tai 

dabar kišk į uodegą. 
Taip ir atsitiko, kaip vėžys 

pasakė . ' 

. 




