
T I E LI3RARY OF COMGRESS (CRATI 
REFERENCE DERfcRTMEMT 
SERIALS DIYISION 
V&SI1INGTON, DC 2 0 0 2 5 DM 

T U 1.1i i * u / \ i > s i i / \ r \ j \ A / O F * I _ O - \ A / I D & O A I L Y 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. I \ X X I I Kaina 35 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGPJŪTIS _ AUGUST 14 1991 Nr. 158 

Kokia forma Lietuva 
sutiktų pasilikti 

sąjungoje 
Iš pasitarimų su Gorbačiovu. 

Broniaus Kuzmicko pranešimas 
Vilnius. - Liepos 11 d ..Lie 

tuvos aidas" paskelbė Broniaus 
Kuzmicko, kaip Aukščiausiosios 
Tarybos deputato, straipsni 
..Kam sakyti tiesą pusiau" Išju 
aiškėja dabartinė sunki situua 
ja Lietuvon gyvenime, o ypač 
ryšium su norimomis darybomis 
tarp Lietuvos ir Sovietų deU 
parijų Pasekime jo pasisek y 
mus. 

Kaip P r u n s k i e n ė ir kiti 
gal v uja 

Tenka girdėti teigiant, kad 
pra le i s tas palanku-: la ikas 
Lietuvos Respublikos ir TSRS 
deryboms. Tok? laikas, pasak 
taip teigiančių, buvusi praėjusi 
vasara, kai dė! TSRS vidau;-, 
kon junk tūros buvę gal ima 
nesunkiai susitarti su TSRS 
valdžia dėl Lietuvos nepriklau 
somybės. O kad ta pioga liko 
neišnaudota, dėl to esanti kalta 
AT deputatų dauguma, ypač AT 
pi rmininkas , nes jis buvęs 
, .nelankstus" užsispyręs, kvie
čiamas nevažinėjo j Maskvą. 

Šitokią nuomonę radau ir AT 
d e p u t a t ė s K. P runsk ienės 
straipsnyje „Nenueitas kelias' 
( . .Po l i t ika" , 1991. Nr.lBV 
kur iame autorė daugiausia 
vietos skiria pernai liepos 20 d. 
Kremliuje įvykusiam TSRS 
prezidento tarybos ir Federaci 
jos Tarybos jungtiniam posė
džiui ir rašo. kad anos vasaros 
palankus mums metas tuščiai 
prarastas. Tame posėdyje, kaip 
pažymi gerb iama au to rė , 
dalyvavo ir 5io rašinio autorius, 
tačiau apie tuometinę derybų 
galimybę, jis susidarė kitoka 
nuomonę. Tiksliau pasakius, 
tame posėdyje išryškėjo aišku< 
dalykas: TSRS vadovybė ir M 
Gorbačiovas rodė norų derėtis 
su Lietuva, bet ne kaip su 
lygiateise partnere, o tik kaip su 
neklusnia sąjungine respublika, 
neparankia pradedant forsuoti 
Sąjungos sutartį. 

Kai da lyka i sprendžiami 
ki tur 

Pagrindiniai posėdžio akcen 
ta i ana ip to l nerodė, kad 
Kreml iu je tuo metu bū tų 
klosčiusis palanki deryboms dėl 
nepr ik lausomybės apl inka. 
Buvo svarstomi sąjungos sutar 
ties ir ūkio orietnavuno į rinkos 
santykius klausimai Pirmu 
klausimu diskusija telkėsi, su 
nežymiom išimtim, aplink temą 
„Stiprios respublikos stiprus 
centras" . Antras klausimas 
buvo siejamas su pirmuoju. 
Vyravo mintis, kad norint išeiti 
iš krizės reikia vienytis, o ne 
skirstytis, todėl reformas turėtu 
lemti sąjungos sutartis. Paty 
riau įspūdį, kad sėdžiu tradici 
niame aukštų tarybinių parei 
gūnų renginyje, kuriame kai 
bama apie ką „reikia", o rimti 
dalykai sprendžiami kitur ir ki 
taip. 

Pasitarimą paįvairino įdomūs 
kaip paprastai ir gana pažangūs 
E. Ševardnadzės ir A. Jakovlevo 
pasisakymai,nors juose nebuvo 
kokių konkrečių pasiūlymų 
derybų su Lietuva klausimu 
Jie tik argumentuotai kalbėjo 
apie dialogo tarp respublikų ir 
centro būtinumą, bet juk ten 
niekas nepasakė ko nors prieš 
dialogą Iš koiitek.stu išsiskyrė 

ir deputatė K. Prunskienė, 
savo pasisakyme aiškiai plėto 
jusi mintį, kad Lietuva apsis 
prendė atkurti nepriklausoma 
valstybe, nors Gorbačiovas jos 
kalbų keliskart pe r t raukė , 
replikavo, prašė patikslinti. Vis 
dėlto tai, kas buvo sakoma ir ko 
buvo klausiama, nebuvo neži 
noma ten sėdintiems, bent jau 
nesukėlė nei teigiamų, nei 
neigiamų sugestijų. 

J o žodis neigiamas 
Posėdžio pabaigoje apibend 

rinantį žodį tarė Gorbačiovas. 
Sąjungos .->utarties klausimu jis 
nedviprasmiškai pasakė: „Aš 
prieš išėjimą, aš už tai, kad būtų 
platus suverenitetas TSRS su 
dėtyje", patardamas nesigilinti 
į teisines definicijas, kurt; 
•uverer.iu valstybių sąjungos 
schemą. 

Tačiau iškalbingiausias tos 
dienos pokalbis įvyko posėdžiui 
pasibaigus, Goibačiovo kabi 
net e. Kabinete šeimininkas 
sutiko mus gerai nusiteikęs ir 
pokalbį pradėjo klausimu: „Ką 
dary sime. kada pradėsime derė 
tis?" , pridurdamas, jog norėtų, 
kad mūsų santykiai būtų geri 
Pradėjau aiškinti, kad mes rita 
tai rengiamės deryboms, baigia 
mas formuluoti derybų proto 
kolo projektas. Gorbačiovas 
atsakė: „Kam tos tarpinės kliu 
tys. popieriai, greičiau prade 
kime derėtis". 

Gundymai , be t jei 
neklausys i te 

Toliau jis aiškino kad pasie
kus susitarimą Lietuva galėtų 
turėti labai geras prekybos su 
Vakarais sąlygas, per Li» tuvą 
eitų rl SRS prekybos su jais 
keliai. Tą pažymi ir K. Pruns 
Kienė minėtoje publikacijoje, 
tačiau ji pamiršta pi idurti vieną 
esminį „bet". „Bet jeigu jūs 
visiškai išeinate, — tęsė Gorba 
čiovas, — visiškai atsi«kiriate, 
negausite nieko. Jeigu jūs 
vis iškai a t s i s k i r i a t e , m e -
busime priverst: užd-Hi leteną 
'..naložit lapu'*1 ant Klaipėdos ir 
bal tarusišku teritorijų". Ir 
tol iau: „jeigu j ū s visiškai 
išeinate, tai gali turėti mums 
labai blogų padarinių, gali pra
sidėti tokie dalykai., („možet 
načatsia takoję...")". 

Taigi atvirai ir aiškiai buvo 
pasakyras svarbiausias dalykas, 
rodant is TSRS vadovybės 
požiūrio į derybas su Lietuvos 
Respublika esmę. Tas požiūris 
iš re iškė norą gieič iau 
i š s ia i šk in t i , kokia forma 
Lietuva su t ik tu pasi l ikt i 
Tarybų Sąjungoje. Ir nė žodžio 
apie lygiateises darybas. Tuo 
pačiu buvo duota suprasti, kad 
Lietuva gailėsis, nepanorusi 
pasilikti. Nepavykus ekonomi 
nei blokadai, dabar buvo ima 
masi „teritorinio argumento", 
kurio neketinama atsisakyti iki 
šiol Nieko naujo nepridėjo ir 
nekonkreti sąvoka „sandrauga" 
'„sodružestvo") Apie šią sąvoką 
Gorbačiovas tepasakė tiek: „Jūs 
ir mes galvosime, kad surastu 
me mums abiem tinkamą for 
muluotę". 1 )ar posėdžio metu jis 
buvo užsiminės apie kai kurių 
respublikų diferencijuotos p.tdė 
ties galimybę, „kažkur vidury 
je tarp federacijos ir 
konfeder ac įjos''. 

Lietuviai pro tes tavo p r i e š Sovietų spec ia l ius d a l i n i u s . 
1 uk^taiK'iai lietuviu demonstravo u i s dienas Vilniuje, piketuodami 

S<,v ;etų ..Juodųjų berečių" pagrindinę stotį, re ika laudami pasitraukti iš 
Lietuvos ir baigti nepriklausomybe paskelbusios respublikos okupaciją. 
Gaunama vis daugiau žinių, kad ir Medininkų skerdynes at l iko tie patys 
daliniai, kurie sušaudė >eptyni» lietuvius jų tarnybos me tu Gudijos pa-
-:••!>,•• maitinėję, kaip ir sausio 13aja. 

Pažeidžiamos žmogaus 
teisės Europoje 

New Yorkas. Visai neseniai 
Londone, „Amnesty Interna 
tiopal" (AI)organizacija birželio 
mėnesį išleido pusmetinę atas-

Lietuviai buvo paleisti po dviejų 
dienų, bet penki buvo paguldyti 
ligoninėn. 

Taip pat t rumpai apibūdina 
kaitą apie Europos kraštuose sausio 13 d. „Kruvinojo sekma

dienio" įvykius Vilniuje. 
AI užprotestavo abu atvejus ir 

prašė TSRS valdžią pravesti 
išsamius ir bešal iškus šių 
incidentų tyrimus bei viešai 
paskelbti jų išvadas. AI taip pat 
ragino sovietų valdžią užtik
rinti, kad visi te sėsaugos or
ganai susipažintu -u tarptauti
nėm jėgos naudoji no taisyklėm 
ir ju laikytųsi 

rūpestį kelianč-us žmogaus tei 
^ių pažaidimus, jų tarpe minimi 
smurto atvejai Lietuvoje. 

Ataskaita, pavadinta ..Con 
cerns in Euiupe November 1990 

April 1991", apima 21 Europos 
*alių. įskaitant TSRS, kurios 
skyriuje aptaria Pabaltijo 
valstybių ir TSRS respublikų 
padėtį Bendros bei besikarto 
jančos problemos iliustruojamos 
specifiniais pavyzdžiais. Dau 
giausia dėm.sio skirta šiems 
klausimams: atsisakymui tar 
nauti kariuomenėje, politiniams 
kaliniams ir smurto panaudo 
jimui p; ieš kalinius ir suimtu. 
*ius. 

Konkrečiai aprašyti du atve 
jai Lietuvoje, pvz. šešių vyru 
suėm.iiias š m. sausio 24 25 
naki,. TSRS kareiviu veiksmą 
liudijo trys užsieno žurnalistai, 
k'irie matė, kaip kareiviai ančė 
ir spardė suimtuosius lietuviu > 

Nepriklausomybė TSRS 
sąjungoje 

Atsigręždamas į praėjusių me 
tų vasaros įvykius. į minėtą 
posėdį Kremliuje, nerandu nė 
vienos aplinkybės, nė vieno 
fakto, rodančio, kad tada būtų 
buvę galima išsiderėti ką nors 
daugiau negu „nepriklauso 
mybe" TSRS sudėtyje. Pernykš 
tė Kremliaus pozicija Lietuvos 
atžvilgiu buvo tokia pati. kaip 
ir šiandieninė: „neišleisti, 
nepripažinti tol, kol galima" 
Skirtumas gal tik tas, kad didy
sis kaimynas pernai dar nebuvo 
išbandė . prieš Lietuvą karštojo 
ginklo ir tikėjosi Lietuvą 
susigrąžinti švelnesniais 
būdais. Netikiu, kud galima šito 
nematyti Nesuprantu, kam 
p;il.nkvti mitą apie kažkieno 
atkaklu nenorą derėtis su 
Tarvbų Sąjunga, kam sakyti 
pusiau tiesą ir klaidint i 
žmones? 

Sąjūdis piketuoja 
OMONą 

Vilnius. 1991 rugpjūčio 9. 
<LIC> -- Vilniuje, prie OMONo 
bazės. Sąjūdžio kvietimu turėjo 
prasidėti taikus tr jų dienų pi
ketas, skirtas išreikšti protestui 
prieš šio dalinio dislokaciją 
Lietuvos teritorijoje ir parei 
Kalauti nedelsi.:;.: jį išvesti, 
praneša Lietuvi u Informacijos 
Centras. 

Aplink baze statomas palapi 
nių mieste l is . Pagr ind inės 
piketo akcijos n u m a t y t o s 
rugpjūčio 10 d . nuo vie 
nuoliktos valandos ryto, o 
didžiulis protesto mi t ingas 
jvyks penktą valandą popiet. 

Nors Medin -ų žudynių 
aplinkybės dar e'betiriamos, 
daug kas Lietuv < -je linkęs įtarti 
OMONą. kuris iki tol jau ne 
kartą buvo užpuolęs Lietuvos 
muitines Sąjūdis apibūdino 
OMONą, kaip v eną iš SSRS 
represinių struktūrų, ir parei
kalavo, kad jis butų išvestas. 

SSRS Vidaus r e i k a l ų 
ministerijos Ryšių -u visuomene 
centro pirmininkas J. Tupiko 
vas TASSui pi an< "-ė, kad ininis-
ferija nenumato • k ių ypatingu 
priemonių ar n įtarimu dėl 
minėtojo piketo Vilniuje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bei ru te buvo paleistas 
amerikiet is Edvvard Austin 
Tracy, kurį šiitai musulmonai 
išlaikė pagrobę beveik 5 metus. 
Taip pat buvo išleistas prieš 
kelias dienas pagrobtas pran
cūzas Jerome Leyraud. 

— M a d a g a s k a r o vyriausybė 
pranešė, jog buvo nušauta 11 
žmonių, kai buvo daromas per
versmas prieš prezidentą ir su
žeista 213 žmonių. 

— Rygos radijas paskelbė, jog 
Latvijoje trūksta smulkių pini
gų. Problema susidarė, kai 
Maskva, kuri aprūpina smul
kiomis monetomis respublikų 
bankus, sumažino jų pristatymą 
5 0 ^ . 

— Jung t in ių Tautų genera
liniam sekretoriui de Cuellar 
įteiktame laiške, kurį Libano 
grobikai atsiuntė per išleistąjį 
iš nelaisvės anglą, rašoma, jog 
gali būti paleisti visi vakariečiai 
pagrobtieji, jei bus paleisti „visi 
sulaikytieji" pasaulyje. Nežinia, 
ką jie tuo nori pasakyti, pasakė 
Jungtinių Tautų diplomatai, 
kai susipažino su tekstu. 

— Italija deportavo daugelį 
pabėgusių albanų iš 17,000 
skaičiaus, kurie norėjo apsigy
venti Italijoje, atbėgę į pietinės 
Italijos uostą Bari mieste. 

— J a p o n i j o s min. pirm 
Toshiki Kaifu ir Kinijos vadai 
pareiškė, jog japono trijų dienų 
vizitas Beijinge pasisekė, nes 
buvę istoriniai priešai susitarė 
bendradarbiauti. Manoma, kad 
esmin ia i pas ike i t imai bus 
įvykdyti kelių mėnesių eigoje ir 
pradėta bendradarbiauti įvai
riose srityse. 

— Vals tybės departamentas 
paneigė pasirodžiusią žinią, kad 
Amerika pirmauja pasaulyje 
g inklų pardavime Trečiojo 
pasaulio kraštams. 

— A f g a n i s t a n o laisvės 
kovotojai paleido vieną Sovietų 
belaisvį, kaip geros valios 
ženklą, ir tarėsi su Sovietų 
oficialiu pareigūnu, kad būtų 
baigtas jau 13 metų trunkąs 
karas. Pasitarimo metu nebuvo 
nieko susitarta, tačiau tai yra 
pirmas kartas, kai nuožmių 
priešų delegatai kalbėjosi. 

— B e l g r a d e Jugoslavijos 
didžiausia Serbijos respbuhka ir 
jos sąjungininkai reikalauja, 
kad būtų surašyta nauja krašto 
Konstitucija sudarant naują fe 
deralinę sąjunga su respbuliko-
mis. Serbijos prez. Slobadan 
Milosevič pasisakė už daugelio 
partijų sistemą ir už laisvo 
verslo ekonomiją. Tai pirmas 
toks paieiškimas viešai iš „kie
tosios linijos komunisto lūpų", 
pranešė AP žinių agentūra 

Bushas jungia Maskvos 
— Pabaltijo statusą kartu 

- Berlyno siena buvo baigta 
statyti 1967 metu rugpjūčio 13 
dieną. 

Kai bendroji Jugoslavijos preziden
tūra paskelbė paliaubas, vel atsmau 
j ino kovos t a rp kroatų ir serbų 
kovotojų. Šiais metais jau yra tose 
kovose žuvu-iu daugiau kaip "200 
žmonių Kovos vyksta Tenja. Vuko 
var Irosijek miestuose. Slovėnijos 
Respublikoje padėtis daug geresnė. 
Tačiau Kroatijos vyriausybe tiki. kad 
pavyks išsikovoti t ikrą nepriklau-
M>myi>e. 

W a s h i n g t o n a 8 . — „The 
Christ ian Science Monitor" 
rašo, jog, jei Washingtono at
naujintas suteikimas prekybos 
statuso Sovietų Sąjungai sim
bolizuoja pagerėjusius ryšius su 
Maskva, tai paiūlytoji kartu 
sutartis ir dėl Pabaltijo respub
likų, parodo tai , kas yra Wa-
shingtono galvosenoje. 

JAV oficialūs asmenys pripa
žįsta, kad labiausiai palankus 
statusas (MFN) Sovietams įga
lina Washingtoną vėl atnaujinti 
normalius santykius nedidele 
kaina. 

Atskira sutartis dėl nepri
klausomybės siekiančių res
publikų primena Maskvai Jung
tinių Amerikos Valstijų nusis-
taymą už Pabaltijo valstybių 
integralumą. 

Praėjusį penktadienį prezi
dentas pas iuntė Kongresui 
pasiūlymą dėl JAV-Sovietų 
prekybos sutarties. Jei JAV 
Kongresas, peržiūrėjęs, pritars, 
sutartis suteiks MFN tarifų 
galią Sovietų Sąjungai ir Pa
baltijui. 

Sovietų eksportas i JAV 
sudaro mažiau negu 1 bilijoną 
dol. prekių vertės, tai daugiau
siai žaliava, tačiau Pabaltijo 
prekyba su JAV dar turi būti 
nus ta ty ta . Žemesni muitai 
Sovietų importui į Ameriką 
turės kraštutinį poveikį Sovietų 
ekonomikai, kadangi Sovietų 
produkcija netolygiai patenkina 
jos pačios vidaus pareikalavi
mus. Ir kad pagaminama eks
portui, yra žemiau Vakarų stan
dartų, tų prekių vartotojams. 

P r i t a r imas neaiškus 
Baltieji rūmai buvo susirū

pinę, kad a t s ta tan t MFN 
statusą Sovietams, kai tai buvo 
panaikinta 1951 m., negaus 
automatiškai Kongreso pritari
mo. Maskvos represijų politika 
prieš besilaisvinančias respub
likas, ypatingai prieš Pabaltijo 
valstybes, yra rakštis vyriau
sybei, kai ji siekia sunormali-
zuoti komercinius santykius. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vadų apsilankymas Washingto-
ne paskutiniaisiais metais pa 
dažnėjo, liudijant Kongreso 
komitetams ir stengiantis pa 
veikti Bushą kad JAV palaiky
tų Pabaltijį. 

Baltųjų rūmų Spaudos direk
torius Marlin Fitzwater antra
dienį pasakė, kad Baltųjų rūmų 
pasiūlymas , jokiu būdu nepa
keičia JAV ilgalaikės politikos 
nepripažįstančios Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos prievartinio pri
jungimo prie TSRS arba mūsų 
palaikymo jų teisėtų reikalavi
mų". 

Kalbant apie MFN statusą 
Sovietams ir Pabaltijui, Fitz-
water sakė, kad Pabalti jo 
valstybėms bus suteikiamas 
„specialus aprūpinimas". JAV 
- Pabaltijo prekybos reikalai 
bus atskirti nuo JAV-Sovietų 
prekybos su atskiru sąskaitų 
vedimu Pabaltijo produk 
tams. Ir Pabaltijo vyriausy
bėms būtų teikiama ..techniška 
pagalba prekybos išvystyme ir 
eksporto paskat in ime, kad 
pagerintų mūsų prekybinius 
santykius su jomis", paskė Fitz-
vvater. Nors, atrodo - tai atskiras 
pasiūlymas, bet ar tie lygūs 
prekybos susitarimai su Sovietų 
Sąjunga ir su Pabaltijo res
publikomis nuramins Kongreso 
nar ius , lieka neaišku. Bet 
Bushas. atrodo, bus kritikuo 

jamas 
Senatorius Bill Bradley is 

New Jersey, vienas iš stipriųjų 
oponentų „prieš vyriausybės 
susitaikinimo toną'" Maskvos 
a t žv i lg iu / pas isakė pr ieš 
Ba l tuos iu s r ū m u s praei tą 
savaitę, dar prieš pasiunčiant 
Bushui savo pasiūlymą Kon
gresui, kad tęsiamas Pabaltijo 
valstybių absorbavimas centri
nėje Sovietų vyriausybėje. 

Siūlomas savistovus statusas 
Liepos 31 dieną, kai buvo 

įvykdytas brutalus Lietuvos 
pasienio posto užpuolimas, sen. 
Bradley įteikė rstatymo projek
tą, kad būtų suteikiamas at
skiras Pabaltijo valstybėms 
MFN statusas nuo Sovietų 
Sąjungom tuo pagrindu, kad tos 
sutartys su JAV egzistuoja, ku
rios buvo tik suspenduotos, kai 
Sovietai neteko MFN statuso 
1951 m 

Gera savybė yra tiesioginis 
pagelbėjimas respublikoms 
šalia Maskvos centro, bet tai yra 
pagrindinė problema Tarptau
tiniam pinigų fondui ir Pasau
liniam bankui — tos abi institu
cijos turėtų koordinuoti Vakarų 
pagalbą Sovietų Sąjungai. 

Maskva neseniai pareiškė 
norą būti šiose organizacijose, 
siekdama pasiskolinti pinigų, 
bet Sovietams rms suteikiamas 
kol kas specialus pagelbinis sta
tusas, kuris reiškia tik tech
nikinę pagalbą. 

Lawrence Summers, vyriausias 
Pasaulinio banko ekonomistas 
sako. kad svarbiausias techni
kines pagalbos teikimas yra sus
tiprinti tuos. kurie mato di
desnių sistemos reformų reika
lingumą. 

Lietuvoje „ginklų 
fondas" 

Vilnius. - Lietuvos nepri
klausomas radijas pranešė, jog 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
organizuoti „ginklų fondą". 
Pagal tą vyriausybės praneši
mą, l ietuviai y ra prašomi 
sunešti ginklus, amuniciją ir 
kitokią apsigynimui reikalingą 
medžiaga, kuri galėtų būti 
panaudota ginant savo sienų 
saugumą, muitines ir svarbius 
vyriausybės pastatus. Atrodo, 
jog surenkant ginklus, yra kei 
čiama Lietuvos strategija, kad 
bus naudojami taikūs rezisten
cijos metodai , pranešė 
„Laisvosios Europos" radijas. 
Anksčiau Lietuvos vyriausybe 
yra pasakiusi, jog tai nėra 
nukreipta prieš Sovietų kariuo
menę, bet prieš teroristus, kurie 
nuolatos užpuldinėja beginklius 
lietuvius atliekant tarnybines 
pareigas savo kraštu' 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 14 d.: Euzebijus, 
Atanazija. Guos \ Maksimilijo
nas Klb , Grin uitas. Pajauta. 
Tarcizijus. 

Rugpjūčio 15 d.: Marijos į 
dangų ėminv šventė — Žolinė. 
Napoleonas Sigita, Visvilas, 
Vvdenė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė t-ka 5:56. leidžiasi 7:54. 
Temperatūra dieną 84 L. 
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LSS TARYBOS 
PIRMININKAS PRANEŠA 

Šią vasarą lietuvių skau
tai,-ės. ka ip paprastai , sto
vyklauja savose stovyklavie
tėse. Lietuvoje jau antrą vasarą 
vyksta skautiškos stovyklos, 
pradedant birželio mėn. ir bai
giant rugpjūčio mėn pabaiga. 
Keletą šių stovyklų man teko 
aplankyti , o dvejose ilgiau pa
buvoti. Stebėjau skautus,-es, 
kalbėjausi «u jų vadovais ir 
tariausi su gerb. pirmininku. 
bei Pirmijos nariais. Grjžau su 
gerais įspūdžiais ir pakilia nuo
taika 

S.m. birželio 8 d., Chicagoje 
įvyko akivaizdinis Pirmijos 
posėdis. Balsavimo teisėmis 
dalyvavo visi Pirmijos nariai. 
Jame buvo aptarti svarbūs LSS 
reikalai . 

T A R Y B O S AKIVAIZDINIS 
POSĖDIS 

Pradžioje šios kadencijos 
Tarybos nariai pareiškė pagei
davimą sus i r inkt i akivaiz
diniame posėdyje pirmaisiais 
šios kadencijos metais. Pirmijos 
posėdyje aptartą laiką ir vietą 
reikėjo pakeisti dėl Tarybos 
narių kelionių, vasaros atostogų 
ir l a iko stokos paruoš t i 
programą ir svečių priėmimą. 

Tarybos akivaizdinis posėdis 
kviečiamas 1991 m. lapkričio 
2-3 d., šeštad. — sekmad., Le-
mont Lietuvių centre. Bočių 
menėje. Posėdį pradėsime 9:00 
v. rytą. Taigi, iš tolimesnių 
miestų reikės atvykti penkta
dienį. Prašau planuoti praleis
ti visą šeštadienį, įskaitant 
vakarą Lietuviu centre, kur bus 
vakarienė ir vakaronė. Posė
džius užbaigsime sekmadienį, 
maždaug 1:00 v. p.p. Pirmijos 
nutarimu 50<>J kelionės išlaidų 
sumokama Tarybos nariams už 
iš anksto užsakytus, nuolaidos 
kainomis, lėktuvu bilietus, ar
ba a t i t inkamai už keliones 
au tomobi l i a i s . T ik ime, 
daugumas svečiu apsistos pas 
pažįstamus, bet išsami vieš
bučiu, priėmimų ir kt. informa
cija bus pranešta kituose aplink
raščiuose 

Akivaizdinio posėdžio pro
gramos metmenis pr is ta tau 
jums persvarstymui ir papildy
mui Galimai greičiau prašau 
pranešti man jūsų pastabas ir 
pasiūlymus įvairiais posėdžio 
reikalais. 

Siūloma LSS Tarybos akiv. 
posėdžio programa: 

a) Pirmininko. Brol ,-Seser. 
V.S.. A.S.S. vad. pirm., rajonu 
vadų, sk. spaudos, knygos ir 
kitu LSS institucijų pranešimai. 

b) Pranešimas iš pasitarimų 
Lietuvoje: LSS padėtis WSOM. 
ryšiai su Lietuvos Sk Sąjunga, 
f i n a n s i n e s paramos , ..Sk. 
Aidas" ir kiti. 

o LSS rinkiniuose pareikštų 
nuomonių aptarimas. 

d' Pas i ruoš imas Jubi l ie 
jiniams metams; USA, Metų te
mos, - dalyvavimas J. S 
Lietuvoje. - vadovų išvyka į 
Lietuvą 1992 m. 

e) LSS ir LSS santykiai. — 
diskusijos 

f) LSS vadovų suvažiavimo 
r e i k a l i n g u m a s . (Visuotinis 
sąskrydis, temų pristatymas, 
pranešimai, diskusijos Daly 
vautų visi I.SS nariai nuo 16 m. 
amžiaus. 

įį) Tarybos komisijų atstei 

gimo — veiklos naudingumas. 
h) Vakaronė. 
LSS nariai kviečiami daly

vauti posėdyje stebėtojais. Posė 
dis planuojamas t rumpų 
pranešimų forma, kuriuose ver
ta daugiau dėmesio kreipti 
ateičiai. 

Kas galima praktiškai įvyk 
dyti, kas numatoma daryti, kad 
pagyvinus LSS šakų veiklą ir 
padidinus narių skaičių. Dabar 
yra puikiausia proga pasinau
doti ryžių su Lietuvos skautais 
akstinu, kad pagyvintume sk. 
veiklą, sudomintume tėvus jų 
vaikų lietuvišku skautavimu. 
Siame posėdyje nenumatau 
temų pristatymo. Po kiekvieno 
pranešimo bus Tarybos narių 
pasisakymai, diskusijos. 

PASIRUOŠIMAS 
JUBILIEJINIAMS 

METAMS 

Jubiliejinės Stovyklos pa
ruošimą reikia pradėt i iš 
anksto. Pirmiausia, reikės pa
ruošti ir pravesti J.S. Lietuvių 
Skautų Sąjungos ribose čia, 
Amerikoje. Reikės priimti sve
čius skautus,-es iš užjūrių. Pri
valėsime juos priimti ne vien 
stovykloje, bet ir miestuose, kur 
reikės visų LSS darbuotojų 
pastangų ir finansinių išteklių. 
Taip pat privalėsime ruoštis 
kelionei į Lietuvos J.S. iš įvai
rių vietovių ir įvairaus amžiaus 
skautų,-čių. Taigi, dar prieš aki
vaizdinį Tarybos posėdį ap 
svarstykite, aptarki te savo 
tarpe įvairias galimybes ir 
posėdyje p r i s t a t y k i t e savo 
pasiūlymus. 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Pirmija bus J.S. vadovybės 
branduolys, papildytas kitais 
pareigūnais sudaryti pilną va-
diją. Brolijos, Seserijos V.S. ir 
A.S.S. vadijos pirm. gali paskir 
ti stovyklų viršininkus savo vie
toje. J.S. vietos atžvilgiu: — 
žodiniai yra pasiūlytos Atlanto 
rajono nuomojamos stovyklos 
ir Chicagos t u n t ų Rako 
stovykla. Reikia gauti abiejų 
vietovių pasiūlymus raštu su 
sąmatų apskaičiavimais ir ūk io 
sąstatu. 

Išsamiam Jubiliejinių metų 
pasiruošimui raginu Vyriausius 
Skautininkus ir A.S S. pirm., ar 
jų įgaliotinius, ruoštis kelionei 
į Lietuvą 1992 m., — susipažinti 
su vadovais ir sąlygomis ge
resniam Jubiliejiniu programų 
suplanavimui ir pravedimui. 

LANKYMASIS PAS 
LIETUVOS SKAUTUS 

Šią vasarą lankiausi Lietu
voje. Apžvelgsiu dalį įspūdžių iš 
susitikimų su Lietuvos skau
tais. Diskutuotus reikalus pri
statysiu kituose pranešimuose 
ir akivaizdiniame posėdyje. 

1991 birželio 20, ketvirta
dienis. Pirmą kelionių diena 
Lietuvoje po Suvalkiją užbai
gėme Kauno krašto skautų sto
vyklos aplankymu. Skautai 
įsikūrė ant Šventosios upės 
kranto netoli Jonavos, puikioje 
aikštėje prie miškelio, kur 
-tovyklavo daugiau negu 80 

Lietuvos skautai kelia gaire sa\u -tovykloįe - Lietuvos pušyne. 

buvusių partizanų pasakojimai 
apie pergyventas k a n č i a s 
komunistų vergijoje. Cia susi
pažinau Kauno krašto skautu 
vadovus, sutikau LSS pirmi
ninką ir jo pavaduotoja . 
Tarėmės dėl ateinančių dviejų 
savaičių programos. Vėlus 
laikas, lietus ir atstumai j 
namus Vilniuje vertė atsi
sveikinti su broliais, sesėmis. 

Šeš t ad i en i s . Tarėmės su 
pirmininku dėl trečiadienio 
posėdžio Kaune su to krašto 
vadovais ir ten esančiais Tary
bos nariais. 

T reč i ad i en i s . N u m a t y t a s 
posėdis Kaune buvo pakeistas į 

stovyklavo 75 -kautai, ės, 15-20 Antanas Pužauskas, Romualda-
m. amžiaus. Vadovavo ener- Tupčiauskas, Vytautas Šlioge 
gingas, puikus vadovas s. Pijus 
Ambrozaitis iš Klaipėdos. 

Sekmadienis . Dvi dienos sto
vykloje prab-ti" kaip viena 
valanda. Poka'biai, atsakymai 
į daugybę klausimų, stovyklau
tojų supažindinamas su Lietuvių 
Skautų Sąjunga, stovyklos 
atidarymas, sveikinimai ir kt. 
Temos panašios, kaip kalbėta 
asmeniškai, tik dabar būryje 
perkalbamos platesniuose aki
račiuose. Mums visiems rūpi, 
kad skautija klestėtų Lietuvoje 
be dirbtinių sutrikimų. 

Vyko Pirmijos posėdis (atkel-

MS, J . Žemai t i s , J u r g i t a 
Živatkauskaite. 

P i r m a d i e n i s . Apžiūrėję 
Vilniaus įžymybes, skubėjome į 
pokalbį su „Lietuvos Aido" ko 
respondente. 

Ant rad ien is . Sesės Alino-
Dvoreckienes iniciatyva 
lankėme Vilniaus Kated:o.> 
požemius su vadovu, senovės 
specialistu 

Vakare dalyvavome d;. J. Ba 
sanavič iaus , Vilniaus aka 
demikų draugovės priėmime 
Daugybė, tarsi seniai matytų 
pažįstamų, nors tik v ienas - an 

šv. Mišias už pulk. Šarauską. tas savaite anksčiau negu buvo tras buvo anksčiau sutiktų 
Vytaute Didžiojo bažnyčioje numatytas). Keta proga daly 
dalyvavobūrys skautų ir vado vavo visi Pirmijos nar ia i , 
vų su nauja LSS vėliava. Po Programoje: 
Mišių ant Nemuno kranto, su 1. Derybų t a rp WOSM 
dalyvavusiais Kauno krašto ir <World Orgjnization of the 
Pirmijos nariais, porą valandų Scout Movernent) ir LSS ata-
dalinomės min t imi s apie 
svečius, spaudą, skautiškus 
vienetus miestuose, skaldymąsi 
ir daugybę kitų aktualių skau 
tams temų. 

Ketvir tadienis . Su pirmi-

skaita. 
2. Santyk ių tarp Euro skautų 

ir LSS aptarimas. 
3. Ūkio ataskaita (atidėta 

kitam posėdžiui). 
4. LSS ir LSS santykiai. 

Gilvvt <lio 

kelionės 

ninku ir jo pavaduotoju vykome Ryšiai t a rp abiejų LSS, 
aplankyt i Vi lniaus k raš to 
skautų stovyklos Kernavėje. 
Kalbėjome sk. temomis ir nepa
stebimai greitai privažiavome 
Kernavės miestelį . Už 
bažnyčios, istorines koplytėlės ir 
Vytauto laikų paminklo nu 
stebino nepapras to grožio 
gamtovaizdžiai į Neries slėnius 
ir pirmosios sostine.-, piliakal
nius. Čia stovyklautojai jau 
an t rą vasarą archeologų 
priežiūroje vykdo kasinėjimus. 

Jubiliejinė tovykla 
kursai ir 1.1. 

5. LSS na r ių 
užsieniuose. 

6. Tununinkų paskyrimai, 
mišrių vienetų klausimas 

7. Apdovanojimai ir pakėlimai 
(neprieita*. 

Tolesni-; :>endravin:as tarp 
abiejų LSS bus Pirmijos plot 
ineje, tai yra pirmininku žinioje 
komunikacija vyks t a rp 
Vyriausiu Skautininkų. A.S.S. 

Skautybės idėjos mus visu-
suvienodina ir sujungia, nors už 
tūkstančių myliu gyventume 
Sio priėmimo aprašymą taip pat 
reikia atidėti kitam.,kartui. 

T r e č i a d i e n i pradėjome 
kelionę j namus . Vilniaus 
aerodrome sus i r inko atsl 
sveikinti giminės ir būrys 
vilniečių ir kauniškių sesių, 
brolių skautų 

Budėkime! 
v.s . fil. Sigitas Miknaitis 
LSS 1. rybos pinnin 

Šiemet -kautai surado monetas vadijupnnurnnkų ir reikės eilės 
iš kunigaikščių Žygimantų kitų pareigūnų, ypač jubilie-
laikų, o pernai vasarą ant jinių metų programų paruo-
spuudin į / a d ą . J ų s t o v y k l a 
buvo prie Lėlupės upeliuko. !a 
bai gražiame pušyne, kui 
stovyklavo 43 skautni.-es. Vad'. 
vavo Monika Girčytė ir Rolan 
das Kačinskas. 

Penktadienis . Pasakojimą; 
apie Kernavę sudomino ir mūsų 
kauniečius gimines. Važiavome 
apžiūrėti Kernavės bažnyčia, 
klebonija, kasinėjimus ir grožė 
tis puikiais gamtovaizdžiais. Su 
jaunais skautu vadovais ilgai 
kalbėjome rimtomis temomis 
Jų pasišventimas Lietuvos Sk 
Sąjungai yra be abejonės ir 
besąlyginis. Esu tikras, kad visi 
skautų vadovai, pirmoje vietoje, 
rūpinasi jaunesnio brolio, sese* 
skautišku ir tautiniu auklėji 
mu. 

Š e š t a d i e n i s . Kita diena 
Lietuvoje reiškia dar viena 
kelionę į skautišką stovyklą. Š> 
k a r t a į vadovų stovyklą, 
puikiais Žemaitijos keliais į 

skautų.čių. Stovykloje vyko j e ] k l U ; i i r H n k Kuršėnų. Pri< 
vakaro programa vėliavų aikš V i r w t e s upės pamiškiais išdės 
teje. paskui laužas. Jo eigoje t v t os kraštų stovyklos. Vvko įsi 
buvo vaidilutes deklamacijos ir r e n g I m a i s a v o S e i r į , , f r , j 
dvylikos Sibiro tremtinių, bei ^ t a b o - s t 0 vyk lo j e . Či 

šime. v - Česlovas Kiliulio 
tol iau t v a r k y s Lietuvos 
paramo- kasą. Kitus Pirmijoje 
aptartus reikalus pristatysiu 
<ik i vaizdini anie posėdyje. 

Ateinančių metų pradžioje 
įvyks Lietuvos Skautų sąjungos 
vadovyvės > mkimai. Šiuo metu 
vadovauja: P i r m i j a : v.*. 
Feliksas šaka lys pirmi 
ninka.-. - Ričardas Malkevičius 
— pavaduotojas, s. Alina Dvo-
reckiene Seserijos Vyr skau
tininke, s. R. Ulevičius — Bioli 
jos Vyr. skautininkas, s. A. 
Milaknis ASS vadovas, s. P. 
Ambrazaiti- mokymo dalies 
vedėjas, s. O. šarakauskaite -
Seserijos vyr. skautininkes pu 
vaduotoja. - R. Praleika 
Brolijos w r . skautininko pa 
vaduotojas. 

Taryba: vysk. Sigitas Tam 
kevicius LSS Dvasios vado 
vas, Algirdas Berkevičius. J ū 
rate Kišerauskaitė. Mindaugas 
Lesevičius, Lukrecija Malke 
vičiene. Algimantas Malke 
vičius. Vanda Mečkovskienė, 
Vytautas h .šmskas . Židrunas 
Pilitauskas. Romualdas Prus 
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Rugpjūčio 23-25 d- — Akade
minio Skautų sąjūdžio Studijų 
dienos Christian Brothers La-
Salle Manor. Plano. IL. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pn Uauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Street. C*lcao.o 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai | 

Kirm . antr . ketv . penkt nuo 12 ik> 6 v.v 

Kab. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 4 4 7 7 ; 
R«z. '08)246-0067; aroa (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 7 6 7 - 7 5 7 5 
5780 Archer Ava. 

(6 Diokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmo 3 v p p -7 v v . antrd 12.30-3 v p p 
:eid o?c!arytaa. ketvd i 3 v p p penkn 

ir įeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(1 312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis Ltd 
Marquette Medical Bu>iding 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
CESAR J . HERRERA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

l 
Namų (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzle. Chicago. III. 

Te l . (1-312) 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgln. III. 60120 

Tel . (708) 7 4 2 0 2 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

DAINA IR ŠOKIAIS 
PRADĖS NAUJOS 
VEIKLOS METUS 

Worc« .-t,-!... . Nei ingos" ir 
„Nevėžio" tuntai, naujus skau 
tiško- veiki i., uspradėdami, 
rugsėjo "i d., i vai v.,karo Mai
ronio Parko patalpose ruošia 
smagu dainų ir lokių vakarą 

Dainomis visus linksamins 
..Sutartine" iwnų lietuvaičiu 
kvartetas iš ! onto. Kanado>. 
Šis dainos vienet;<< prieš kelis 
metus koncertavo Wo esteryje 
ir iki šiol liko nepamii tarnas. 
Dabar žada dat įau pasi
rodyt i 

Po programos bos vaišės, pa 
ruoštob prityrusių kuliu.irų 
Edžio ir K., sos Grigaičiu. Po 
vakar ienės šokiai , grojant 
puikiam lietuviu orkestrui iš 
Bridgeport. ("I 

Skaute., jau platina renginio 
bilietus. Visais reikalais prašo 
ma kreiptis j skaučių, tij vadove 
s. Irena Mark*, v k lene tel 
799-546VJ Visi kviečiami uusi-

:iksminti, paklausyti gražiu 
dainų ir kartu paremti lietu
viško jaunimo veikla Bilittus 
prašoma įsigyti iš ank -U,, o taip 
pat ir užsisakvti talus, kad 
liūtų galima užsakyti vakariene 
atitinkamam skaičiui dalyviu 

STOVYKLOS IK KURSAI 
Rugpjūčio 17-24 d. - „Miš 

ko ženklo" (lilvvrllio kursai 
Camp Pomperaug. I nion. C<>n 
nectiout 

Rugpjūčio iv 24 d. „Ginta 
ro" ir „Ą/uolo" vadovių, ų mo 
kyklų stovykla BSA Camp Re 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių veną 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal sus''anmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis, pritaiko akmius 
2618 W. 71«t St. 

Tel . (1 312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3 6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3J15 W. 55 St . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hicko-y HiIK 
Tel. (708) 598 8101 
Vai pag.tl suiita'imą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tol. 708-636-3113 

Tei. Kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tti Ave.. Cicero 

Kasdien 1 ,KI 8 va! vak 
išskyrus treč Šešt 12 i^i 4 vai popiet 

D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GVDYMAS BF) CHIRURGIJA 
155 N Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel (1 312) 565-2980 (ve kia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

D R . L E O N A S S E I B U T l S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

Vai a n f 1-4 v p p " ke t v 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Va 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7įsi Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tel. (1 312) 585-0348: 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
OfOr TOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV 63rd St. 
y<igal susitarimą pirm ir ketv i 

6 9. antr 1? 6: penkt 10-1?. 1 6 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Au-itn) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

J cevičius, Natalija Pupeikiene. šokite. Bolton. MA 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedile Ave., 
Chicago. Hl 60652 

Pirm „:.tr ketv ir penkt 
paųdl susitarimą 

ARAS Ž L I O R A . M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarrtan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708-5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166; 
NamM (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYfoJAS IR CHIRURGAS 

6745 vveet 63rd Street 
Vdl pirm antr ketv i r penkt 3-6 

šeštadif n pog.il susitarimą 

http://pog.il


Ar žmogus 

MAŽIAU SVARBUS UŽ 
VALDŽIA? 

Dabartiniu laiku, kalbant 
apie galimus pasikeitimus Lie
tuvoje ir Sovietų Rusijoje, vis 
dažniau minimas saugumo mil
žinas KGB, kurio vardas net 
eiliniam ir niekuo stipriau 
nenus ika l tus iam pil iečiui 
sukelia nemalonų šiurpulį. 
Tikslių žinių apie jų veiklą 
nėra; apie ją galime spręsti tik 
iš jau įvykusių pasekmių arba 
tarp žmonių keliaujačių gandų. 
Paskutiniu laiku, padaugėjus 
perbėgėlių skaičiui į laisvąjį 
pasaulį, pasirodo spaudoje tos 
veiklos aprašymai, nes tarp tų 
bėglių yra ir keli saugumo 
vadai. Ta sovietiškoji seklių ir 
užsimaskavusių žvalgybos dar 
buotojų masė. kaip tvirtina 
bėgliai, yra paklusni ir sava
rankiška i galvoti nepajėgi 
grupe, ištikimai vykdanti soste 
sėdinčiu vadų įsakymus. 0 
tokių, deja, yra pakankamai 
užaugin ta toje sistemoje. 
Kadaise, laike savo ilgos net 
septyniadešimt ketverių metų 
veiklos, kuri tebesitęsia ir dabar 
taip vadinamos perestroikos 
metu . jie buvo vadinami 
čekistais, NKVD. GPU. MVD ir 
OGPU. Įkurti revoliucijos metu 
Lenino ir vis tobulinami jo 
pasekėjų, savo tikslu matė 
esant fizinį ir dvasinį oponentų 
sunaikinimą tiek Sovietijoje, 
tiek jiems atsidūrus kitur. Ši 
idėja greit tapo perimta kitų 
sovietams palankių kraštų, kaip 
Kubos. Etiopijos, Nikaragvos ir 
Vietnamo. Jų modeliu tapo Le
nino laikų sąmoningas ukrai
niečių ūkininku naikinimas 
badu Raudonojo teroro laikais. 
net iki Afganistanu karo laikų. 
Stalino laikais tie planai buvo 
nukreipti ir i valstybininkus. 
Visi žinom apie deportacijas ir 
kitus jų metodus atsikratyti 
nepageidaujamais asmenimis. 
Prisimenam ir šiurpa keliančią 
Berijos pavarde. Chruščiovo lai
kai nebuvo KGB labai palan
kūs, bet greit vėl buvo atgauta 
pilna galia Brežnevo laikais, o 
dabar vėl rimtai bauginanti 
perestroikos reformų kryptis, jei 
ji tikrai bus vykdoma, galimybė 
netekti turėtos galio^ Dauguma 
KGB perbėgėlių į Vakarus yra 
nusivylę demokratijose prastu 
susidomėjimu tokiu agentu 
gausa. Keletas jų. kaip Lev 
čenko. rašo įdomias knygas apie 
rusiškąją saugumo sistemą, 
apie per vakariečių spaudą 
skleidžiamą disinformaciją. 
kaip ir apie ju pastangas prieiti 
prie technologijos paslapčių. Ne
atrodo, kad tokios knygos būtų 
kiek praskaidrinę vakariečių 
vadų protus, nors autorius 
aiškiai parodo ir tokius vaka
rams visai nesuprantamus val
džios įsakymus sovietų spaudai, 
apie ką negalima rašyti lai
kraštyje Betgi apie i Vakarus 
perbėgusiu saugumiečių protus 
autorius išsirei.škia irgi gana 
pesimistiškai, nes KGB dirbę 
agentai dažniausiai yra nepa
jėgūs perprasti tikrąją demo
kratijos esmę ir kažkur giliai jų 
galvelėse yra užsilikę daug 
perplautu smegenų galvosenos 
likučiu. Todėi. jo nuomone, 
viltis pakeisti sovietinio eilinio 
ir neeilinio piliečio galvoseną 
ims tikrai labai daug laiko, nes 
pakeisti valdžios forma ir 
pakeisti žmogų nėra vienas ir 

GYVENIMO AKIMIRKOS 

tas pats. 
Ta mintis tinka kalbant ir 

apie Gorbačiovą. Prezidentui 
Bushui jis atrodo „naujojo 
pasaulio tvarkos" atstovu, bet 
kitiems, su sistema susipaži
nusiems, yra aišku, kad jame 
yra užsilikę daug Lenino įdiegtų 
principų. Prancūzų žurnalistas 
Alain Besancon jau seniai 
pranašavo, kad nors Gorbiui ir 
pavyks įtikinti Vakarus savo 
nauja galvosena, jo pražūtis vis 
vien bus jo tautiečių perplau
tuose smegenyse. Vakarai visad 
mėgsta koncentruotis savo gal
vosenoje ne ant mažų žmogelių, 
bet ant iškilių vadų, tuo būdu 
susidarant nuomonę ir apie 
politinę valstybių ateitį. Betgi 
totalitarinėse sistemose vadai 
gali greit keistis, o kaimiečiai ir 
darbininkija ne. Juose tuos 
senus į s i t ik in imus t ega l i 
pakeisti tik kasdienio gyvenimo 
jau nebepakeliami sunkumai. 
Todėl tektų kreipti dėmesį 
daug i au į žmogaus ir tų 
sulipdytų respublikų t au tų 
laisvės klausimus, o ne į vadų 
pat rauklumą ir į būsimus 
ekonominius kontraktus. Padė
dami Gorbačiovui, nebūtinai 
padedame eiliniam žmogui 
sovietuose. Prisiminkime Va
karų pagalbą Stalinui po Antro
jo pasaulinio karo, ir ką jis darė 
toliau, nežiūrint tuolaikinio juo 
susižavėjimo. Tas pats dabar 
vyksta Jugoslavijoje, vis garbi
nant „pastovumą". Ne tankų 
skaičius svarbu šiais laikais, o 
žmogaus vertė ir laisvė. 

Jaudinames, kad čia nedaug 
dėmesio kreipiama į Lietuvos 
muitinių užpuldinėjimus ir į 
žūstančius tarnautojus. Aišku, 
Amerikos laikraščiai ir tele
vizija jau ir taip perkrauta 
žudynėmis, teismais ir advo
katų bandymais juos išteisinti. 
Tai kam ieškoti jaudinančių 
aprašinėjimų iš kur kitur, juo 
labiau, kad dabar daugiau rūpi 
ateinančios Izraelio ir pales
tiniečių derybos, negu ten kaž
kokie maištaujantys pabaltie-
čiai. Visai nekeliami klausimai, 
kodėl Izraeliui užimant Gazos 
sritį neradome reikalo į ten 
siųsti kareivius vaduoti užpul-
tuosiMs, o Irakui užėmus 
Kuwait | visa tauta sukilo už 
karą ir teisybę. Dabar spaudo
je pasirodo geri straipsniai apie 
tai, kad čia valstybės vadai 
nestato moralės svarbesniu 
dalyku už ekonominius in
teresus ir padėjimą draugams. 
ką tie bedarytų. Tačiau ta i tik 
šauksmas tyruose, kadangi ir 
čia spauda nedaug turi įtakos į 
vadų elgesį, o rinkimai dar 
toloki. Ar turės kokių pasekmių 
mūsų gausūs laiškai senato
riams, atstovams ir spaudai? 
Vietos spaudos spėliojimai 
ne te ik ia daug vilčių, nes 
prezidentas vis dar plaukioja 
žmonių susižavėjimo jūroje. De 
mokratų partija vis neranda 
išskirtinai patrauklaus kandi
dato, vis kartoja tuos pačius var
dus.Ko reikia, tai kad žmonės 
daugiau susidomėtų maisto kai
nomis, suirusiais keliais, be 
darbių daugėjimu ir žemiau 
nulio vertės televizijos prog
ramomis. 

RKV 

P a g r i n d i n i a i d u o m e n y s 
Knyga, kur i bus čia liesta, 

neseniai pasiekusi šį kraštą, 
yra didelės svarbos ir apimties. 
Kalbame apie Liudo Damb
rausko „Gyvenimo akimirkas". 
Du tomai, „Vagos" leidykla Vil
niuje, 1990 m., 30,000 egzemp
liorių, Gražinos Didelytės iliust
racijos. Šios iliustracijos nėra 
tekste, bet laisvuose puslapiuo
se prieš dalių įvardinimus. Nors 
knygos metrikoje pažymėta t ik 
„Vagos" leidykla, išleidimą fi
nansiškai parėmė „I laisvę" fon
das (JAV), kuris šiame krašte 
knygą platina. Abu tomai turi 
1,138 puslapius. 

Pats autorius knygos žanrą 
vadina atsiminimais. Iš tikrųjų 
ta i jo gyvenimu remtas pasako
j i m a s ap i e nepr ik lausomą 
Lietuvą, apie Lietuvos okupa
cijas, rusiškuosius baudžiamuo
s i u s l age r iu s , ka lė j imus , 
trėmimus, tardymus, apie visą 
bolševikini košmarą Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje. Pasako
jimui medžiagos apstu, nes 24 
m. amžiaus autorius 1945 oku
pantų jau nuteisiamas mirti. Po 
t r i jų mėnes ių mi r t i n inkų 
kameros, po kelių sušaudymo 
inscenizacijų mirties bausmė 
buvo pakeista i 10 metų lagerio 
bausmę. Tiek ten ir praleido, o 
apie tokį ilgą laikotarpį šėtono 
nasruose galima daug pasakoti. 
Bet to dar neužteko. 

Atlikęs bausmę 1955 grįžo į 
Kauną. (Čia prasideda antrasis 
knygos tomas.) Ir štai nauja 
kančia, gal net sunkesnė už la
gerinę — įsikūrimas. Nei buvę 
d rauga i , nei pažįstmi, nei 
administracijos žmonės su tokia 
„atmata" nekalba. Nėra darbo, 
pastogės, duonos. Po ilgo duobė
to ir akmenuoto kelio įsigyvena. 
Gauna darbą, baigia studijas, 
pasiekia mokslinio bendradar
bio laipsnį, o 1984 vėl sui
mamas, ilgai tardomas ir nutei
siamas trejiems metams ir še
šiems mėnesiams laisvės at
ėmimu, b a u s m ę a t l i ekan t 
griežto režimo pataisos namų 
kolonijoje, su nutrėmimu dve
jiems metams. O už ką? Už 
„antisovietinę propagandą", tai 
y r a už p i rmos dalies šių 
atsiminimu rašymą, apie ku
riuos čia kalbama. 

Štai kiek dar mažai buvo lais
vės 1984, o tada jau gana akty
viai .bendravom' ir ,bendradar-
biavom' su okupanto staty
tiniais, gal net su Dambrausko 
baudžiamajame procese vienaip 
a r kitaip dalyvavusiais. 

1987 vasario mėnesį po dvejų 
su puse metų buvo paleistas. 
Grįžo į Kauną, į pensininko sto
vį. Taigi dar visai neseniai, o 
štai jau turime jo visą istoriją 

VYTAUTAS DYVAS 

— parašytą, atspausdintą ir mus 
pasiekusią. 

Garsus i s prel A. J a k š 
tas-Dambrauskas buvo auto
riaus dėdė, jo tėvo brolis Kalbi
ninkas Leonardas iJambriūnas 
— jo pusbrolis. 

P a n a š u m a i į Solženiciną 

Apie šį darbą prabai nebaisu. 
Nebaisu todėl, kad jo aptarime 
skonis labai mažai reiškia. Dva
sinis nusiteikimas čia gali daly
vauti tik skaitmenine-dvinarine 
forma: taip, ne. Aišku, kad 
komunizme išmirkytiems pro
tams L. Dambrausko knyga bus 
,ne'. J i bus ,ne' negausiems 
KGB agentams išeivijoje, įsikū
rusiems prieš keliasdešimt 
metų ir visai neseniai. Atėjo 
tokie keisti laikai, kad jau 
ryškėja jų pavardės Kol kas tik 
du atitengti, abu labai smulkios 
— visuomenine prasme — struk 
tūros. Gali išryškėti ir komp-
l ikuotesnės asmenybės, L. 
Dambrausko aprašomoje sis
temoje sukęsi reikšmę tu
rinčiuose rateliuose. 

„Gyvenimo akimirkos" yra 
panašios į A. Solženicino dar
bus. Solženicinas vertino mark-
sizmo-komunizmo-bolševizmo 
apimtą gyvenimą nedokumen
tuota forma, bandydamas įti
kinti skaitytojus savo asmeni
niu pasakojimu. Tą patį daro ir 
L. Dambrauskas. Daugiausia 
triukšmo sukėlusių A Solženici
no raštų rankraščiai buvo slap
ta išvežti iš Sovietų Sąjungos. 
Buvo išvežtas rankraštis ir 
mūsų apkalbamų atsiminimų 
su au to r i aus pastaba — 
paskelbti užsieny tik po jo mir
ties Tačiau laikai tiek pasikei
tė, jog „Gyvenimo akimirkos" 
jau išleistos ir išleistos Lie
tuvoje. Už „Gulago salyno" 
(Solženicino) bandymą versti į 
lietuvių kalbą vertėjas Klima
š a u s k a s buvo uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę. Damb
rauskas pakliuvo kalėjiman ir 
griežto režimo lagerin ne už 
vertimą, bet už savo originalų 
darbą. Solženicinas kalėjimuose 
ir stovyklose praleido 12 metų, 
L. Dambrauskas — 13. Net ir 
amžius panašus: rusas yra tik 
t re ja is metais vyresnis už 
lietuvį. 

Keletas iliustracijų 

L. Dambrauskas pasakoja įdo
miai, gyvai. Šie atsiminimai 
n ė r a t ik sausa nemalonių 
įvykių registracija. Autorius 
apžvelgia aplinką ir duoda jos 
vaizdą su gausa įvairių žmonių, 

gerų, blogų ir labai blogų. Skai
tytojas dažnokai pasijuoks, net 
labai sunkius, skausmingus au
toriaus žingsnius sekdamas. 
Dambrauskas pabarsto humoro, 
kuris yra skausmu ir sarkazmu 
paįvairinamas. Tai prigimta 
dovana. Štai keletas iliustracijų. 
Pradėsime nuo vaikystės, kai 
autorius pirmąkart sut inka svo 
dėdę prel. A. Jakštą: 

„Išsigandęs, drebėdamas įslin-
kau į kambarį — ir ką aš pama
čiau! Mažytį, susikūprinusį 
senuką, daug prasčiau atrodantį 
už senį Grigarą, iš kurio kaimo 
jaunimas ir vaikai dažnai tyčio-
davosi. Tik kunigiški drabužiai, 
švarūs odiniai batai ir dideli 
keisti akiniai šiek tiek kompen
savo išvaizdos menkumą" (I t., 
psl. 32). 

Apie kalinio lemtį: 
„Tarp suimtųjų aš buvau 

,buržujus', ma t turėjau paltą, 
kuris man atstodavo ir čiužinį, 
ir antklodę, o jo rankovė — ir pa
galvėlę" (I t., psl. 304). 

Po deš imtmečio gr įžus į 
tėvynę: 

„Ta proga aplankiau Kėdai
nius, mokykloje susit ikau su 
keliais buvusiais mokytojais ir 
net suradau klasės draugą Joną 
Sereikį, kuris dėstė lietuvių 
literatūrą. Susidūriau su juo ko
ridoriuj. Aš apsidžiaugiau, deja, 
neilgam. Jonas buvo santūrus ir 
atsiprašė, kad koridoriuje per 
daug vieša vieta, tad nenorįs 
turėti per mane nemalonumų" 
(II t., psl. 20-21). Tokį pat „siur
prizą" man iškrėtė ir k i tas kla
sės draugas Vytautas D. Atsi
tiktinai sužinojau, kad j is yra 
Dotnuvos žemdirbystės insti
t u to p r o r e k t o r i u s ūk io 
reikalams. ...Vytautą aplankiau 
vieną popietę jo bute. Sunkiai, 
sakyčiau, net labai sunkiai, 
atpažino. Atpažinęs lauk ne
varė, priešingai — kavute ir 
konjaku pava i š ino . Va išės 
l ab iau panėšėjo į oficialų 
priėmimą, negu į klasės ir suolo 
d raugų sus i t ik imą . M u m s 
kalbantis stengėsi pabrėžti savo 
aukštas pareigas, kuo smulkiau 
vardijo tas „sferas", su kuriomis 
jam nuolat tenka palaikyti 
ryšius. Mano gyvenimas jo 
nedomino. Atsisveikindamas 
Vytautas paprašė, kad aš jo 
nelankyčiau institute, nes šitai 
galį jam pakenkti... . Ypač mane 
nuvylė Jonas — poetas, žarstės 
tėvynės meilės sent imentus , 
skelbęs amžiną nepalaužiamą 
draugystę" (II t., psl. 21 ir 22). 

Antrą kartą lageryje būnant : 
„Vladas Lapienis, anot disi

dento Altunjano, — ne tik mūsų 
zonos, bet ir visos Sovietų 
Sąjungos pasididžiavimas. Sykį 
penktąją zoną vizitavo Morda-

vijos KGB pirmininkas. Užėjęs 
į sekciją, kur gyvena Altunjanas 
i r L a p i e n i s , i š k i l m i n g a i 
paklausė: 

— Na, kaip gyvenate? 
Paprastai disidentai į tokius 

klausimus nereaguodavo. Bet šį 
ka r tą Altunjanas. kuris kalbė
damas su viršininkais neieško
davo žodžio kišenėj, atrėžė: 

— Kaip galima, generole, 
pras ta i gyventi, tur in t senesnį 
nei 80 metų politinį kalinį 
Lapienį. Juk tai ne t ik mūsų zo
nos, bet ir visos Sovietų Sąjun
gos pasididžiavimas. Manau, 
tokio amžiaus politinio kalinio 
net Pietų Afrikos Respublika 
pavydėtų..." (II t., psl. 365). 

V a r d a i ir fak ta i 

Iš kelių iliustracijų matome, 
kad autorius nevengia vardų. 
Knygoje sut inkame lietuvių 
tardytojų, NKV istų, KGB-istų, 
įvairių administratorių, o gal ir 
savo pažįstamų. Randame daug 
rusų, kriminalistais pradedant, 
e inant pro kalėjimą ir lagerių 
prižiūrėtojus, sustojant prie 
kalinių. Žmonės šioje knygoje 
yra įvairūs tautybe, dvasiniais 
nus i t e ik ima i s i r žmoniško
siomis vertybėmis. Kas tarnavo 
sovietiškam saugumui, t a s pa
k a s ė savo protą , š irdį , 
t e i s ingumą ir gailestį . Tik 
nepaprastai mažos išimtys iš jų 
liko žmonėmis. O kiti, kaimy
nai , bendradarbiai , pažįstami? 

Nelaukt ina, kad visi neko-
munistai būtų didvyriais. Sovie
t inė apl inka iš daugelio dorų 
patriotų, nekentusių komuniz
mo, priaugino bailių. Ir tokių 
bailių, kurie ne vien savanaudiš
kais t ikslais drebėjo, vengdami 
sutikti ankstesnius pažįstamus, 
bet jų fiziologinis ir psicholo
ginis stovis prieš pačių valią vir
pino pakinklius. Autorius ir 
tokių parodė, nors nelaimingas 
žmogus nesmerkiamas. 

Dambrausko dėka matome, 
kokius komunizmas pasirinko 
administratorius, kaip šie iš
krypėliai valdė, kiek juose buv . 
sadizmo ir savinaudos. Visiškai 
nepe rdedama t a r i a n t , kad 
komunizmas vertė žmones į 
gyvulius, ir jam šis užsimojimas 
dažnai pasisekdavo. 

Knygoje yra daug pokalbių, 
autoriaus vestų su tardytojais, 
sargais, kaliniais, su dorais ir 
niekšais, su lietuviais ir rusais. 
Šie pokalbiai, nors užrašyti 
dialogais, negali būti autentiš
ki, nes žmogaus atmintis jau po 
kelių minučių tiksliai neat
gamins tų žodžių, kurie buvo 
tar t i . Todėl šiuos dialogus reikia 
imti kaip piešinius, o ne kaip fo
tografijas. Kai kuriuose auto
r ius yra labai drąsus ir nestoko
ja argumentų. Štai jis „šneku
čiuojasi" su tardytoju Bočerovu: 

— Negi jūs, kankindamas iš

badėjusius žmones, jaučiate 
pasi tenkinimą, malonumą? 
Negi esate įsitikinęs, kad to. ką 
jūs darote, prireiks ateities kar
toms? Mes juk privalome žengti 
į priekį Ką apie jūsų nusikals
tamą darbą pasakys istorija? Ar 
pagalvojate? 

— | viską nusispjauti, ką apie 
mane pagalvos po šimto, tūks
tančio metu. Dabar man nau
dingiau ir geriau būti savo. o ne 
tavo kailyje — atšovė tardytojas. 
— Tad manęs nesuagituosi. 

Autorius, būdamas kalinys, 
pokalbyje su tardytoju yra labai 
drąsus, o tokių he ro i škų 
pasisakymų yra apsčiai. Galė
tume abejoti, ar neperdėta, 
tačiau yra ir a u t e n t i š k a s 
dokumentas. L Dambrausko 
žodis teisme "II t., psl. 293). Ir 
tame dokumente, teisme tar
tame žodyje, autor ius ne 
malonės prašinėja, bet savo 
engėjus pliekia. 

Kaip a t r o d o autorius 

Romanuose aptariami pagrin
diniai veikėjai. Galima panašiai 
pažvelgti ir į . .Gyvenimo 
akimirkų" autorių. J u k ši 
knyga net lengviau ir pa
traukliau skaitoma, kaip ne 
vienas romanas. Antra, jos 
vyriausias veikėjas y ra pats 
autorius. 

Daug k a s ir išeivijoje 
girdėjome apie prokurorą 
Bakučionį. Tai žmogus, kuris 
kaltino beveik visose lietuvių 
disidentų bylose ir apnuodijo 
daugelio dorų l i e tuv ių 
gyvenimą. Ar jį teis, ne kad 
įkalintų, bet kad viešai pa
rodytų jo žalą lietuvių tautai? 
Jau baigiantis reabilitacijos 
bylai, kurioje Dambrauskas 
buvo rastas nekaltu, šis gar
susis Bakučionis jam pasakė: 

— „Žinot, draugas Dam
brauskai, aš į jus žiūriu kaip 
nelaimingą žmogų — nuolatinį 
teisybės ieškotoją. Nė prie 
vienos valdžios jūs nepritapsit" 
(II t., psl. 452). 

Bakučioniui buvo gaila, kad 
šis žmogus išslydo iš jo nagų. Ar 
L. Dambrauskas įtiks kitoms 
valdžioms, niekas negali 
pasakyti. Bet kiekvienas skai
tytojas matys, kad komunizmui 
ir su juo drauge keliavusiam 
chuliganizmui jis priešinosi 
visu savo gyvenimu. O jo knyga 
davė tokį aiškų, tikslų ir platų 
Markso užveistos sistemos 
vaizdą, kad visos valdžios atro
dys geros. Štai čia ir glūdi visa 
šio milžiniško darbo milžiniška 
vertė. 

L. Dambrauskas a ts imi
nimuose pats save vietomis va
dina stačioku. Tiesa, diploma
tijos šioje knygoje randame 
mažai, ir kiekvienas daiktas, 

(Nukelta į 4 psl) 

BŪDININKAI 

Verslo reikalams Lietuvos 
miškuose, dažniausiai ąžuoly
nuose, buvo statomos būdos dar
bininkams gyventi ir jų gami
niams laikinai sudėti. 

Tokiose būdose dirbusieji 
amatininkai buvo vadinami 
būdininkais. O ta „būda" daug 
kur išliko kaip vietos pavadini

mas: Būdelė, Ąžuolų Būda, Būd
viečiai, Būdininkai ir kt. 

Tie specialistai būdininkai 
skirstėsi dar pagal smulkesnes 
sritis: anglininkai, peleninin-
kai, degutininkai, klapkininkai. 

Miške kerta, namie balsas at
siliepia. 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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dienas to laiko tironų sukurtoje situacijoje. Kaskart 
vis aiškiau girdėjosi atslenkanti iš rytų — „išlaisvin
tojo" kanonada. 

Trečiadienis , balandžio 26 d. Taip nejučiom^ ir pra
bėgo visa savaitė be ypatingų išpuolių. Kaip papras
tai, taip ir šį vakarą paskendau vizijoje stebėdamas 
besileidžiančią saulę, prisidengusią debesel"; lyg 
senovės kovų ri teris po plieno šarvu. Paskutirvu savo 
spindulių spalvynu palinki ramios nakties mū-u kon
tinentui ir pasineria Baltijos jūroje, audringose bangose 
už horizonto. 

Pritemus atskridęs sovietų lėktuvas pasisukimo virš 
stogų ir apmėtė padegamomis bombomis. Š io dienos 
programa buvo užbaigta. Palikome belaukiant, ką 
atneš rytojus. 

An t r ad i en i s , gegužės 1 d. Tai darbo žmon u, me
džių sodinimo ir solidarumo šventė, — teigė komunis
tinis aktyvas. Vaizdžiai galvojant, tai mopro Įgaliai 
oficiali ir vieša propagandai vesti diena, pasaulinei 
revoliucijai įgyvendinti. 

Laike vakarinių žinių radijo pranešė, kad žuvo 
Hitleris. Mano šeimininkai sutiko tą žinute nei 
gedulo, nei užuojautos ženkle. Praslinko kaip eilinė 
žinutė. Sio įvykio momente ne tik Europon bet ir 
visame pasaulyje atsivertė naujas istorijos lapis. 

Treč iadienis , gegužės 2 d. Šiandieną kapituliavo 
Berlyną ir Hamburgą gynusios armijos. Sovietų arti
lerija gana taikliai apšaudo Dresdeną. Miestą užplū
do pabėgėlių minios. 

Ketvir tadienis , gegužės 3 d. Prie Dresdeno jau 
artėja nenugalimosios aureole nešina, kankinimo ir 
žudymo įrankiais aprūpinta „tėvo" ir „mokytojo" žiau
rios asmenybės kulto ekspansijos vergija. Vokiečių 
kariuomenė tvarkingai, be panikos traukiasi pasiduoti 
į nelaisvę Vakarų sąjungininkų armijai. 

Penktad ien i s , gegužės 4 d. Raudonojo Molocho 
slunkiai ir Berijos treniruoti drakonai j a u beldžiasi į 
Dresdeno vartus. Kariuomenė daugiausia j au pasi
traukus. Frontą laiko tik kabliakryžininkai — SS 
daliniai. 

Še imin inkas p ranešė , kad nug i rdęs radijo 
pranešimą, neva amerikiečiai Chemni tz rajone 
atidarė sieną pabėgėliams pasi traukti nuo fronto. Gir
di, — tūkstančiai žmonių perėję į amerikiečių pusę. 
Žinodamas, kad aš sovietų nelauksiu, laiku įspėjo 
mane. — Ryt rytą bandysiu ir aš, bet kol ten nukaksiu, 
siena vėl bus uždaryta — pareiškiau. Radęs skardinę 
alyvos įdėjau Walther ir tvirtai uždaręs paslėpiau 
palėpėje. Juk gal teks netrukus grįžti, p ravar tu būtų 
pasiimti su savimi — pagalvojau. 

Šeš tadienis , gegužės 5 d. Anksti ry tą pasiruošęs 
kelionei atsisveikinau šeimininkus ir 5:30 vai. išdūli
nau. Frontas buvo ramus, nei kariuomenės judėjimo, 
nei ginklų skardėjimo nesigirdėjo. Išėjęs plentu už 
Gompitz, gavau autovežimį į Freiberg. Nuo ten jau 
jokia susisiekimo priemone nepasitaikė. Naudojau savo 
nuosavą energiją ir puspadžius. Pavasariu atgimusioje 
gamtoje ir žiedais apsikrovusiuose krūmuose suokė 

lakštingala: - „Skubėk! Skubėk! Skubėk! Tu ne-
grį-į-ši. Toji serenada be galo dirgino mano nervus. 
Žingsniuoju asfaltuotu plentu per mišką, kairėje pusėje 
pripakuotą artilerijos. Visų vamzdžiai nukreipti sovie
tų pozicijų link. Aha, prieš amerikiečius jau nekariauja. 
Tai geras ženklas. 

Vaikštinėjęs apie pabūklus leitenantas ir pamatęs 
mane ateinantį, peršokęs per griovį stebi. Praeinu pro 
jį nei nekriuktelėjęs tik įsmeigęs akis į juodą asfaltą. 
Tai nepasitikėjimas vienas kitu, du suakmenėję 
besieliai kūnai — robotai. Lyg tai būtume ne to paties 
Kūrėjo tvariniai — kitos planetos gyventojai... Jaučiu. 
rodos, įdėmiai stebi jis mane. Einu truputį įkalnėn. 
Skaitant nueitus žingsnius, buvau nuo jo nutolęs per 
penkiasdešimt metrų. Neiškentęs grįžtelėjau pasi
tikrinti, ar dar stebi mane. Jis tuo momentu patraukė 
seriją iš mašinpistolės. Mane nekliudė - buvau per toli. 
Mat, davė suprasti — nesižvalgyk! Išvargęs ir lietaus 
permerktas atsiradau Nieder wiesen. Toliau eiti 
nerizikavau. Apsinakvojau pas ūkininką. 

Sekmad ien i s , gegužės 6 d. Išskurdęs per naktį 
šlapiais drabužiais ūkininko daržinėje, atsikėliau, anot 
to žydelio: — Per visą naktelę nei vieną akelę miegelio 
nesudėjęs. Juodi debesys kabojo virš stogų. Lietus pylė 
kaip iš kibiro. Stalino „vargonai" grojo ne per toliau
siai. I Chemnitz tik septyni km — bet pasiek juos! Pasi
taiko sulamdytais šonais automašina. Susitariu, kad 
mane nuvežtų į Chemnitz. Miestą apšaudo sovietų ar
tilerija. Iš vakarų fronto ramu. Peršasi mintis, kad 
miestą amerikiečiai leidžia užimti sovietams. Einu per 
griuvėsius vakarų kryptimi, tikėdamasis prieiti 
amerikiečius. Staiga užpakalyje pasigirsta balsas: 

- Halt! Wo gehen Sie?! " ,_ . . , 
(Bus daugiau) 

i , 
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VESTUVINĖ SUKAKTIS 
KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

1962 m. pirmą kartą iš Kana 
dos pasiekiau Ibenjos pusiasa 
lį. pirmiausia sustodamas Lisa 
bonoje. išjos aplankydamas Fa 
timą bei kt. žymesnes Portugali 
jos vietoves Buvo jaučiama stip 
n diktatoriaus Salazaro r anka . 
ant pagrindines sostinės gatvės 
Avenida da Liberdada mūro sie 
nų užrašai ..Angola — t e r r a da 
Portugal". nesimatė toje pačio 
je gatvėje ant KP būst inės pa 
stato raudonos vėliavos su pjau 
tuvu ir kūju (vėliava dabar iš 
kelta balkone). 

Pasikeitė vaizdai po 19 metų. 
kai jau su šeima a tvykau 1981 
m. j Portugalijos Atlanto pa 
krante — Algarvę. 

Būtinai norėjau savo šeimai 
parodyt i p r i e K a t a l o n i j o s 
sost inės ga r sų M o n t s e r r a t 
vienuolyną su stebuklinguoju 
jame Juodosios madonos pa
veikslu "ispanai vadina La Mo 
renetą. Nues t ra Senora de 
Montserrat'. tur is tams protar 
piais giedant bažnyčioje pui 
kiam berniukų chorui. 

Pasirodė, kad aplankymui pa 
rinkau netinkamą liepos 29 d 
datą. Mat tą dieną buvo Prince 
Car.io ir Dianos vestuvės, ku
ria? transliavo ne tik Ispanijos, 
bet vise pasaulio valstybių tele
vizijas. Pyko mano moterys, ta
čiau atšaukti išvyk s nebuvo 
galima. Paguodžiau žmoną ir 
dukrą, kad vakare televizija pa 
kartos šią iškilmę ir kambary 
jė jos galės netrukdomos vestu
ves žiūrėti. 

Šiemet suėjo 10 metų nuo tų 
įspūdingų vaizdų, parodant vo 
kiečių televizijoje vestuvių iš 
traukas, važiuojančius karieto
je iš Šv. Petro katedros laimin 
gus jaunavežius. stebint Londo 
no gatvėse milijonams gyven
tojų ir milijardams viso pasau
lio televizijoje, matant pirmą 
ka r t a Carlio viešą bučinį 
Buckinghamo rūmų balkone. 

Neaplenkė šio įvykio ir vokie
čių spauda, ta lp indama plačius 
straispnius. kar tu užklausdama 
— kas liko iš tų pasakiškų va
landų ir dienų. 

Daug kalbama apie 42 m. Čar 
lio nesantaiką su 30 m. žmona 
Diana, plačiai vadinama Lady 
Di. Jie miega atskiruose kam 
bariuose, gatvinis „Sun" laik 
rastis 'jis kar ta is aršiai „puo 
la" karališką šeimą) tiesiog pa
rašė, kad Čarlis ir Di gyvena at
skiru gyvenimu. Šią paslaptį iš
davė vienas šeimos apsaugos po
licininkas, pareikšdamas, kad 
Čarlis geriausiai jaučiasi priva
čiame Highrove dvare, o Diana 
tik savaitgaliais a tvyksta iš 
Londono Kensingtono rūmų su 
9 m. Viliamu ir 6 m. Hary . 

Tose paskalose yra gal kiek 
tiesos: Viliamai mokykloje buvo 
sužeista ealva Diana visą naktį 
praleido ligoninėje, tuo tarpu 
Čarlis skubėjo į opera. Nepasi 
rodė karalaitis Dianos gimtadie 
nio proga surengtose vaišėse. 

Karalaitis Čarlis daugiausia 
mėgsta intelektualų draugyste 
Jis „sukasi" daugumoje savo 
bendraamžių r a t e l iuose Jo 
draugai yra rašytojai, architek 
tai, menininkai Čarlis ..kalba 
si" su gėlėm, apmąstymui vyks 
ta į dykumas, miegėjas meške
riojimo. Diana ..atėjo iš kito 
pasaulio". J i nelankė gimnazi 
jos ar universiteto Baigusi 10 
klasių, baigė vaiku darželio 
mokyklą, gaudama auklės dip 
lomą. keletą kar tų v,»šai pasa
kydama, kad jos smeyenys yra 
žirnio dydžio, didelė šok ų, leng 
vo žanro muzikos ir disco" 
mėgėja. 

Tik po vestuvių jaun•;vėžiai 
daug laiko praleisdavo kar-u ki
nuose. Karalienė į pažįstamų 
sveikinimus gavus tokią gražią 
marčią atsakydavo: „Esu ubai 
susirūpinusi jų ryšiais . Šiuo 
metu jie savo laiką p ra l e idza 
kinuose. Bet esu t i k r a , kad 

praėjus medaus mėnesiui, jie 
turės daug problemų". 

Vokiečių spauda tuoj pat pažy 
mėjo, kad Čarlis ir Diana jau 
devyni metai neaplankė kartu 
filmų festivalio, surasdami sau 
naują, atskirą pasaulį. Čarlis 
rūpinasi gamtos taršos reika 
lais, miestų statyba, archi 
tektūra ir planais, kritikuo 
damas britišką mokslą, sužino
jęs — kiek mažai dėmesio skiria 
ma Šekspyro veikalams. 

Diana atsidavusi labdarybės 
darbui, ypač atkreipdama dėme 
si į vaikų globą, AIDS ligą 

Dianos tėvai persiskyrė, ei 
nant Dianai aštuntuosius me 
tus. Pesimistiški balsai kalba, 
kad Diana gali pasekti jau antrą 
kartą persiskyrusios motinos 
pėdomis. Tiesa, uždarame savo 
draugių ratelyje Diana pasakė: 
„Dar norėčiau susilaukti duk 
ros". Taigi, daug vilčių, kad j 
vienuoliktus bendro gyvenimo 
metus Diana ir Čarlis įžengs 
geruose šeimos santykiuose 
Ypatingai to linki karalienė, 
matydama persiskyrusios duk 
ros Onos ir sesers Margaretos 
gyvenimą. 

Laiškas 
Skaudi pamoka 

Jau tapo beveik tradicija, kad 
į Lietuvą išvykstantieji yra savo 
draugu ir pažįstamų prašom: 
perduoti vaistus ir kitokias 
dovanas jų giminėms, nepasi
t i k ė d a m i sov ie t i ško paš to 
p a t a r n a v i m a i s . S a v a i m e 
suprantama, kad niekas neatsi 
sako padaryti tokios kilnios pa 
slaugos... Deja. kai kuriais atve 
jais už tokią paslaugą ne tik 
nesulaukiama padėkos, bet dar 
tenka ir nukentėti . 

Kai pere i tų metų vasarą 
ruošiausi vykti į Lietuvą, vieni 
mano bičiuliai manęs paprašė jų 
giminaičiams nuvežti didoką ju 
pirkto aspirino kiekį sunkiai 
sergančiam brolio sūnui. Pa
dariau tą su dideliu malonumu. 
Giminaičių buvau nuoširdžiai 
priimta, o atsisveikinant jie 
man padovanojo g i n t a r o 
karolius ir savo giminėms Cle-
velande perdavė dėžutv su gin
ta ro k a r o l i a i s ir k i tomis 
dovanėlėmis. Sugrįžus, savo 
bičiulius pakviečiau į svečius ir 
jiems į teikiau lauktuves. 

Praėjus beveik metams, mano 
buvusių bičiulių draugai lankė 
si Lietuvoje ir grįžo su mano 
lankytų giminaičių priekaištu, 
kad jie gavę padėką už karolius, 
bet ne už gintarinę apyranke. 
Mano buvę bičiuliai mane 
apkaltino, kad aš pasisavinau 
apyrankę. Maniau, kad man nu 
stos širdis plakusi... 

N e p a p r a s t a i skaudu būti 
nekaltai kaltinamai. Tik aš pati 
žinau, kad jokios kaltės nebūta 
— aš jokios apyrankės nepasi 
savinau. Ir iš teisiško, ir iš 
krikščioniško taško toks kalti 
nimas yra nepateisinamas, o iš 
to kilęs šmeižtas yra žemo 
elgesio apra iška . Gal gimi 
naičiai pamiršo, ką įdėję, gal 
davė kam kitam, o gal ir visiš 
kai nedavė... Perdaviau dėžutę, 
nenagrinėjusi jos turinio, nes ir 
taip buvau apsikrovusi lauktu 
vėmis ir suvenyrais. 

Apie panašius kaltinimus ir 
kitiems, padariusiems tokias 
paslaugas, taip pat jau teko gir 
dėti. į juos anksčiau nekreipiau 
dėmesio, bet dabar jsitikinau. 
kad tokias paslaugas reikia 
daryti labai atsargiai. Apsiėmus 
tą padaryt i , reikia gauti pa 
rašus ir už pervežtą siuntą, ir už 
atvežtas lauktuves, kad būtų iš 
vengta nemalonumų. Atsarga 
gėdos nedaro, o nukentėti už 
kitų klaidas ar nesusipratimus 
v ra žiauru. 

Aure l i j a M. Balaša i t ienr 

Juozas Žemaai<. Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ir Vilkaviškio klebonas 
Vytautas Gustaitis susitinka su Amer. Liet katalikų Federacijos pirmininku 
adv Saulium Kupriu ir jo žmona Roma 

IŠIMTINI KRIKŠČIONYS 

Gallup apklausinėjimų firma 
rado, kad tarp 6̂ 5 ir 10^ visų 
amerikiečių yra giliai tikintys 
krikščionys. Nors jų skaičius 
yra mažas, jų įtaka yra ypač 
didelė krašte ir jie yra laimingi. 

Savo praneši::- Gallup rašo: 
„Šie žmonės išsiskiria iš kitų — 
jie yra labai tolerantiški kitų ra
sių ir tautybių žmonėms. Jie yra 
aktyvūs įvairiuose labdaros dar
buose ir jie yra stipriai ir giliai 
pamaldūs. Be to, jie yra daug 
laimingesni — labiau patenkin
ti, negu kiti amerikiečiai". 

GYVENIMO 
AKIMIRKOS 
(Atkelta iš 3 psl) 

žmogus ar re išk inys yra 
vadinami jų tikraisiais vardais. 
Yra ir kitas vaizdas: autorius 
yra laimingas. Sužalota koja, 
džiovos paliesti plaučiai, o jis 
štai po tiek metų, praleistų 
kalėjimuose ir lageriuose, tvir
tai laikosi, turi kantrybės ir 
darbštumo parašyti tokį stambų 
ir gerą veikalą. Tai lyg visuma 
po pirmosios okupacijos atsi
minimų (Petruitis, Dovydėnas) 
ir paskutiniais trejais metais iš 
Sibiro sugrįžusiųjų skelbtų 
pasakojimų. Ši tema niekados 
neištuštės. Gal pabos šiai kar 
tai, bet ji, kaip diaboliškas 
reiškinys bus ilgai liečiama ir 
beletristų, ir istorikų, ir kitokių 
žanrų kūrėjų. 

Pastaba: apie Solženiciną ži
nios imtos iš LE. 

Žmogus, kuris savo vaikystėje 
mokėjo melstis, to neužmirš nie
kada. 

Fr. Coppe 
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For the Future. 
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visi jau yra pasižymėję moksle ir bendruomenės veikloje. 
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Dr. r.uuenijus Zalagėnas. Mažeikių centrinė* ligoninės vvriausias gydytojus 
Nuotr V. Lendraitiem-s 

ĮSPŪDŽIAI IŠ 38-SIOS 
EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖS 
Liepos 28 d., sekmadienį, 

susipažinimo vakaru „Vasario 
16 Lietuvių gimnazijos rūmuo
se. Huttenf'elde, Vokietijoje. 
bu\o pradėta 38-ji Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė. 

Jau 38 metai su nemažėjančiu 
gausumu ši studijų ir poilsio 
savaitė vis labiau ir labiau 
įvertinama ir gausiau lankoma 
iš Lietuvos ir iš visų pasaulio 
kraštų. A Grinienė pristatė ir 
supaž ind ino apie 120 jau 
pirmąjį vakarą susirinkusių 
dalyvių, savaitės moderatorius, 
dr. K. Girnių ir dr. K. Ivinskį ir 
savaitės tvarkdarį R. Hermaną. 
Gausiausią dalyvių dalį sudarė 
Vokietijos lietuviai, toliau buvo 
iš Lietuvos, Amerikos, Kanados, 
Šveicarijos, Prancūzijos. Olandi
jos, Anglijos, Švedijos, Belgijos, 
Monte Carlo. Paminėtini pirmą 
kartą studijų savaitėje pasirodę 
iš Kinijos Chen Fan. iš Japoni 
jos Yumiko Yamamoto, Gudijo > 
A. Augul is . Australijos H. 
B u n d o r f a s Moldavijos D. 
Skrantai . Rusijos R. Zutku-
vienė. Argentinos A. Vezbickas. 
Vengrijos V. Grinius. 

Visą studijų savaitę Huten-
feldo apylinkės garsino aukštai 
ant pilies iškelta lietuviškoji tri 
spalvė. kuri buvo gedulu perriš 
ta ir iki pusės stiebo nuleista 
Už nužudytus 7 jaunus lietuviu.-
Lietuvoje buvo atlaikytos šv. 
Mišios. Stovyklos kapelionas 
kun. J. Jura i t i s tai atžymėjo 
s u s i k a u p i m u . Penktadienį 
„Tėvynės valandėlė'" buvo 
pakeista į ..liūdesio vakaronę", 
kur specia lų žodį tarė iš 
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas 
istorikas, J. Tumelis ir dr K. 
Girnius. 

Pirmadienį, liepos 29 d., buvo 
atidarymas. Atidarymo žodi 
tarė moderatorius dr. Kęstutis 
Girnius, pasidžiaugdamas, kad 
38 tąjį kartą susiburiame pasi
tarti , pasvarstyti, susipažinti 
Dr. K Girniaus pakviest i 
Studijų savaitę pasveikino PLB 
pirmininkas dr. V. Bieliauskas 
ir Vliko vicepirmininkas P 
Narutis. 

Pirmąją paskaitą skaitė Artū
ras Hermanas „Rytprūsiečiai 
Lietuvoje 1945-1948". Kruopš 
čiai surinkęs medžiagą iš ryt
prūsiečių atsiminimų, parodė, 
kaip lietuviai rėmė. globojo ir iš
saugojo nuo mirties daug ba 
daujančių rytprūsiečių ir 
vokiečių, kai jie buvo naikinami 
ar badu marinami Sią doku 
mentinę medžiagą, jis žada iš 
versti į vokiečių kalbą ir at 
spausdinti. 

Antroji paskaita tą dieną buvo 
dr. K. Girniaus ..Politinisįsi
pareigojimas". Tai buvo gili 
studija. 

Antradieni paskaitininkas iš 

Italijos prof dr. Paulius Rabi
kauskas. SJ. apžvelgė Jėzuitu 
įsikūrimą Lietuvoje, ypač jų 
nesėkmes gaut i Šv. Jono 
bažnyčią pastoraciniam darbui. 
Apžvelgė Šv. Kazimiero bažny
čios statymą ir dokumentacijoje 
pažymėtą ritinimą trijų didelių 
akmenų iš Vilniaus apylinkių. 
Juos ritino apie 700 žmonių, po 
viena akmenį per dieną, sekant 
visam Vilniaus miestui... 

Vakare buvo Vinco Bartu
sevičiaus Lietuvių Kultūros in 
stituto vedėjo, paskaita apie 
„Vokietijos politiką Lietuvos 
atžvilgiu' . 1941 sausio 10 d. 
sutartis pripažino Pabaltijo 
įjungimą į SSSR. Bet Bonos 
Vidaus reikalų ministerijos 
1952 rugsėjo 2 d. nuoroda 
Pabaltijų aneksija nepripažįs
tama. Paskaitininkas kažkokiu 
dokumentu remdamasis tvir
tina, kad konsulatai neįstei 
^iami po karo 1948 metais todėl. 
Kad lietuvių to meto veiksniai 
reikalavę pripažinti egzilinę 
Lietuvos vyriausybę. Vokietijos 
politika vingiuota ir neaiški. 

Antradienį visi studijų savai
tės dalyviai aplankė Heidelber
gą, apžiūrėjo Vokietijoj išlikusią 
didžiausią pilį ir joje įtalpintą 
221,000 litrų vyno statinę. 

Studijų savaitės dalyvius 
pasiekė maloni žinia, kad 
Lietuva. Landsbergis, pasirašė 
sutartį su Rusija. Jelcinu. Bet. 
dėl to pasirašymo nukentėjo 
studijų savaitė, nes premjeras 
Vagnorius, pasižadėjęs atvykti, 
del sutarties pasirašv mo atvyk 
ti negalėjo. 

Trečiadienis buvo atžymėtas 
puikiom paskaitom istoriko 
Juozo Tumelio iš Lietuvos 
kultūros istorijos ir Užsienio 
re i kalų ministro pavaduotojo 
Valdemaro Katkaus tema — 
..Baltijos sąjunga, kaip nepri
klausomybės ir saugumo garan 

tas". Tą dieną studijų dalyviai 
grožėjosi Reino pakrantėmis 
plaukdami laivu ir skaitydami 
Frankfurt Allgemeine Zeitunge 
ir taipgi Sueddeutscbe Zei 
tunge (kuriuos parūpino žur 
nalistas Baronas) žinias apie 
Lietuvos — Rusijos sutartį ir 
Busho norą išlaikyti Gorbačio 
vą, kuris neišvengiamai krinta 
žemyn. 

Ketvirtadienis bu\o skirta? 
Lietuvos ekonomijai. Ją svars 
tė dr. Jonas Norkaitis, suminė 
damas, kaip sunku Lietuvai 
pereiti į laisvąją rinką Sovietų 
priklausomybėje. Realią tikrovę 
nušvietė ir patvirtino Lietuvos 
padėtį ir J. Norkaičio mintis A 
T. deputatas prof. Kęstutis Gla 
veckas. 

Penktadienis skirtas švietimo 
reikalams. Gimnazijos direkto 
rius Andrius Šmitas supažin 
dino su išeivijos problemomis, o 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
ministras Darius Kuolys nepa
prastai įžvalgiai pristatė sunku 
Lietuvos švietimo atstatymo 
darbą ir užsimojimus ateičiai 
Stinga mokytojų, stinga reli 
gijos dėstytojų, stinga vadovėliu 
ir literatūros. Priimtas visi:< pa 
tenkinantis sprendimas, kad 
visose mokyklose dėstoma reli 
gija. Užskai toma pamoka 
vaikams iki 16 kos metų. kuriu 
tėvai to nori. o po šešiolikos 
metų vaikai patys pareiškia 
savo norą. Materiali padėtis 
sunki. Dar reikia 150 mokyklų 
Lie tuva tu r i 19 aukštųjų 
mokyklų. 5 un ive r s i t e t a i . 
67.000 studentų. 65 aukštesnio 
šios mokyklos su 46.000 
mokinių, dvi kunigu sumina 
rijas. Plati kultūrinė auto 
nomija Lietuvoje gyvenančioms 
mažumoms. 

Vienas iš įdomesniu sin.po 
ziumų buvo rugpjūčio 1 d. Jo 
visi dalyviai iš Lietuvos: V 
Katkus , J. Tumelis, J. V 
Paleckis, D. Kuolys, A. Račas. 
Moderavo dr. K. Girnius. La
biausiai" buvo diskutuojama 
koalicijas galimybė. Buvo iš 
reikštas nusivylimas. Vakarais 
Tumelio nuomone, provoka 
cijomis Gorbačiovas nori suly
ginti padėtį Lietuvoje su Armė
nija, Gruzija. I Pa leckio 
siūlymą, kad būtų laikas ban 
dyti sudaryti koaliciją, Kuolys 
atsakė, kad koalicija neturėjo 
atramos parlamente. Vaišnora 
iš klausytojų pastebėjo, kad 
opozicija yra per d a u g 
destruktyvi. Katkaus nuomone 
ši vyriausybė atliko viską daug 
geriau, nei bet kas būtų galėjec 

atlikti. Račas yra nuomonės, 
kad dabartinėse sąlygose koali
cija yra neįmanoma, ties nėra 
stiprių partijų. 

Simpoziumas buvo gyvas, 
nuosek lus , ir pr ieš ingų 
nuomonių oponentai išreiškė 
pagarbą vienas kitam. 

Šeš tad ien is buvo s k i r t a s 
50-ties metu nuo 1941 metu 
sukilimo paminėjimui. Iškil 
mingos Mišios buvo Hueten 
f'eldo bažnyčioje. Mišias atna 
savo vyskupas Antanas Deks 
nys, a t s i s tuojant prel . P. 
Jatuliui. kun. prof. J. Juraičiui. 
kun P Girčiui. kun E. Put
inui, kun. J Dėdinui. Giedojo 

ATSIŠAUKIMAS l 
PREZIDENTĄ BUSH 

Didžiai Gei amam George Bush 
Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentui 
W;)shingto DC 20500 
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Ponas Preziden-

Tūkstančio su išum lietuvių 
kilmės Ameriko- piliečių, šian 

Laima Stepai ' į^nė . Buvo 
prisiminti visi žuvusieji už 
laisvę, ypač dabar 7. Vysk 
Deksnys savo pamoksle iškėlė 
dvasinę tautos stiprybę ir nuola
tines pastangas išlaikyti ryšį su 

n*>vu. 
Tos dienos paskaitoje „Suki

limas be šūvio" <g kutnentavau 
iki šiol visai nea tkre ip tą 
dėmesį, kad suki;"iie ne ginklai 
suvaidino, o visu lietuvių vie
ningos pastana s a ts ta tyt i 
nepriklausomyl . pagrindinę 
reikšme. Lietuv - administra 
cija buvo atstatyt;; be ginklo. Iki 
birželio 23 d. 9:2Q vai. nebuvo iš-
šauta nė vieno šūvio. 

Šeštadienio vakare suruoš
tame koncerte pasirodė jaunos. 
daug žadančio? k "iiy binės jėgos. 
Dainavo soliste Violeta 
Hermanaitė-Sar' ach ir solistas 
Gintaras Vyšniauskas, akompa
nuojant Yumiko Yamamato. 

Sekmadienį, studijų savaitę 
uždarant, jau buvo nuspręsta 
ateinančių metų studijų savaitė 
Austrijoje, net<>ii Vokietijos 
=ienos prie Garmwh Par.erkir-
cheno, rugp : jčio 2 9 d., kuria 
jau rūpinasi Irena Joerg. Mes 
tas žvilgsnis ir j i :'»iliejinę sto
vyklą 199H tn pu.matomą 
Augsburge. 

Švietimo ir kultūros ministras 
Darius Kuolys Lietuvos vyriau
si bes vardu dėkojo rengėjams 
už puikią Studijų savaitę, 
džiaugdamasis turtinga kultūri-
ne programa. Dėkojo ir atvykęs 
iš etninių Lietuvos žemių A. Au
gulis, taip pat ir iš Leningrado 
lietuviu kolonijos. R. Zutkuvienė 
'pirmą sykį išgirdusi apie 1941 
m. sukilimą.i ir D. Skrantai iš 
Moldavijos (kur esą apie 1000 
lietuviui. 

Savaitė užbaigta himnu. 
Pi lypas Narutis 

dien lankančių Lietuvą ir daly 
vaujančių Pasaulio Lietuvių 
sporto Žaidynėse kaip spor 
t in inkai bei vadovai arba 
rėmėjai ir sporto mėgėjai, var
du, aš prašau Jus imtis visų 
reikalingų veiksmų, panaudoti 
bet kokias priemones, kad tokie 
neįtikėtini, iš anksto užplanuoti 
teroro ir žmogžudystes veiksmai 
įvykdyti SSSR vidaus reikalų 
ministerijos OMON ir/ar KGB 
dalinių liepos 31-mos naktį 
prieš aštuonis nekaltus Lietu
vos Respublikos muitinės ir 
policijos pareigūnus nebūtų 
niekados pakartoti. 

Laimei, niekas iš mūsų. besi
svečiuojančių Amerikos piliečių, 
nebuvome tame kelyje, toje vie
tovėje, kur šios žmogžudystės 
buvo įvykdytos. Bet taip galėjo 
atsitikti ir mes galėjome tapti 
Sovietų vadovybės pritartos ir iš 
anksto užplanuotos žmogžudys
tės aukos. 

Su didele drąsa ir nepalaužia
mu įsipareigojimu demokra
t iniams idealams Lietuvos 
žmonės atlaikė Sovietų kariuo
menės žiaurų puolimą prieš jų 
gyvybes ir institucijas šių metų 
sausio mėnesį. Tačiau užplanuo
ti teroristiniai veiksmai tebesi
tęsia ir mes. čia besilankantys 
Amerikos piliečiai, esame šių 
nežmoniškų veiksmų liu
dininkai. Todėl žinodami, kad 
Jūs turite tą galią, mes reika 
laujame ir tikimės, kad Jūs 
padarysite viską, kad tie teroris
tiniai veiksmai būtų sustabdyti, 
kad visos Sovietų priespaudos 
jėgos būtų išvestos iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos, ir kad 
Lietuvos žmonės galėtų žengti 
pirmyn atstatant laisvą, demok
ratinę ir nepriklausomą Lie
tuvą. 

Su pagarba. 
Rimantas Dirvonis 

JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas ir Amerikos 

lietuvių besilankančios 
Lietuvoje grupės narys 

A.tA. 
ANTANUI KALVAIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiane jo žmonai BRONEI, sesutei ALEI KALVAI
TYTEI ELBASIENEI ir jos šeimai, o taip pat ir 
visiems rt imiesiems. 

Elena ir -Jonas Purtuliai 
Ada Strijauskienė 
Stasė ir Kostas Staponkui 
Sofija ir Stasys Vaškiai 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Liotuvos Atsiminimai", 
sekmadieninis nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Mali Universi
teto stoties 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba. I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, 
N. J. O7060 Tel. 908-753-5636. 

Theright 
flight 
to 
Vilnius 

CL 
COPEN 
HAGEN 
AIRPORT 

Jei keliaujante t Vilnių skriskite SAS 
iš Š Amerikos per Kopenhagą Į 
Varšuvą arba Rygą SAS skrenda iš 
Kopenhagos \ Varšuvą kasdien o 
antradieniais ir šeštadieniais Į Rygą 

Atvykstama popiet ir 
transportacija i Vilnių ga
lima lengvai gauti Kai 
busite Kopenhagos ae
rodrome, aplankykite di-

d(ji apsipirkimo centrą — sutaupysite 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 

Miieage Plūs ir OnePass" nariai 
gauna kreditą, kun galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip keliones 
veltui premip, Platesnei Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tel. 1-800 221 2350 

1 
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A.tA. 
LEONARD P. BENAITIS 

Korėjos karo veteranas 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 13 d., 12:15 vai ryto, sulaukęs 55 

m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Regina Endriukai 

tis, vyras a.a. George, Alvina Giedraitis su vyru Anthony, 
Helen Kupetis ir Kathy Johnson su vyru Davė; broliai: 
Michael Benaitis su žmona Marge, Raymond Benaitis su 
žmona Vi ir brolienė Nancy, mirusio brolio Anthony žmona; 
daug dukterėčių ir sūnėnų; taip pat dėdė. teta ir krikšto tėvai 
Peter Kurila su žmona Bernice. 

Velionis buvo sūnus a.a. Helen ir Anthony Benaitis ir 
brolis a.a. Anthony Benaitis. 

Velionis buvo Stanley F Sullivan American Legion Post 
#746 komandierius. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 16 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys, broliai, dukterėčios, sūnėnai, dėde, 
teta ir krikšto tėvai. 

Laidotuvių direkt Donald A Petkus. Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette luneral Home 
2538 vw-t 71st Screri 
( hkago. Illinois w>t>2u 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
ID201 South Roberts Road 
r.il.<N Hills lllmois NU6-

708-430-44 55 

Petkų*, funeral Home 
1410 South ^Hh \ \ fmif 

( kero Illinois ff0r»5<l 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South ^ t h \venm 

(. kero. Illinois MV-.̂  
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
S k. i m bi n darni 1-<312)-4~n-234> 

AMIIONV B n IKUS 
DONAI D v Pi TKLS 

DON M P M n I M S 

file:///1arquette
file:////fmif
file:///venm


DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 

x Ke tv i r t ad ien i rugpjūč io 
15 d., yra Žolinės — Marijos į 
dangų paėmimo šventė, priva 
loma visiems katalikams. Visi 
turi išklausyti šv. Mišių trečia 
dienio vakare arba ketvirta 
dienį dirbantiems pritaikytose 
šv. Mišiose parapijose 

x Lituanistinis seminaras , 
vykstąs prie Plano, IL, jau įpu 
sėjo. Kursuose dėsto JAV ir 
Kanados profesoriai ir vienas 
svečias iš Lietuvos — Vilniaus 
universiteto istorijos fakulteto 
dekanas Alfredas Bumbliaus 
kas. Kursantų per dvi savaites 
>Ta tuzinas, atvykęs iš Kanados 
ir įvairių JAV vietų Tai jau sep 
tynioliktas toks seminaras. 

x Ieškomas Kastantas J u k 
n e v i č i u s , gimęs 1918 m., 
gyvenąs Chicagoje. Jis turi tris 
sūnus — Juozą, Justą ir Antaną 
Juknevičius. Ieškojo giminaitė 
Ieva Juknev ič iū tė J a k u b -
sevičienė, Prano duktė. Rašyti 
Kaltanėnų paštas, Švenčionių 
ra j , Lithuania. 

x Renatos Ma tony tė s i r 
Robe r to R a u d ž i o užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. 

x Lietuvių Respubl ikonų 
Illinois lygos met iniame iš
važ iav ime šį sekmadienį , 
rugpjūčio 18 d., Lietuvių centre 
Lemonte Algis Regis kalbės 
apie dabartinę politine padėtį ir 
nuotaikas Lietuvoje. Dr. Fer
dinandas Kaunas praves 
dovanų laimėjimus, o kulinarė 
Birutė Navickienė pagamins 
gardžius lietuviškus pietus. Il
linois lygos valdyba kviečia 
visuomenę atsilankyti. Pradžia 
12 vai. 

x Teodoras Bl ins t rubas iš 
Chicago, 111., ilgametis Ameri 
kos Lietuvių Tarybos narys, 
veiklus visuomenininkas, Sigu 
tė ir Juozas Žemaičiai, Cicero, 
111., grąžino laimėjimų šakneles 
ir kiekvienas paaukojo po 25 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Res to ranas „Sek lyč ia" 
atviras kasdieną nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Skanus lietu 
viskas maistas. Salę galima 
naudoti įvairiems renginiams. 
Ligoniams ir nepajėgiems vy
resniems maistas išvežioja-
mas į namus. 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel . 3*2-
476-2655. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje 
Taip pat rašome vietinius bilie 
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalu 
pasitikimą Nev* Yorke ir Wa 
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hil ls , IL 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk' 

x Brenda Kdgar, Iiinois gu
bernatoriaus žmona, apsilan
k ius i . .Drauge", a t s i u n t ė 
padėkos kortelę Česlovui Grin-
cevičiui. tuomet ėji'.siam redak
toriaus pareigas. „Draugo" 
redakcija yra dėkinga guberna
toriui ir jo žmonai Brendai 
Edgar. 

x Demonstracija paminėt i 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
metines bus rugpjūčio 23 d., 
penktadienį. Daley Plaza 2-5 v. 
p.p. Labai prašome gausiai daly
vauti su vėliavomis, plakatais ir 
juodu kaspinu, minint „Black 
Ribbon Day". 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos a.a. pik. Dabule-
vičiaus ir a.a. M Tumienės pe
re inamųjų taur ių met inės 
šaudymo varžybos rengiamos 
rugpjūčio 18 d., sekmadienį, 
New Buffalo. MI šaudykloje, 
kuri yra prie Kruger Rd.. Bus 
šaudoma vyrų, moterų ir svečių 
atskirose grupėse. Kviečiami 
kuopos nariai ir svečiai, 
šaudymo sporto mėgėjai daly
vauti. Registruojamasi pas kuo
pos šaudymo sporto vadovą B. 
Petrauską, tel. 708 599 6241 
Varžybų pradžia 10 vai ryto 
Chicagos laiku. Po varžybų ben
dr i dalyvių užkandžiai ir 
pasižmonėjimas gamtoje. 

x Sol. Algird Brazis, kuris 
savo gražiu balsu ir visuomet 
linksma nuotaika kiekvieną 
pralinksmina, visų yra mėgia
mas ir gerbiamas daugelį metų, 
paėmė du pilnus stalus po 10 
asmenų Lietuvos vyčių vardu į 
„Draugo'" metinį banketą, kuris 
bus rugsėjo 30 d., sekmadienį, 
Martiniųue pokylių salėje. 

x Liublino un ivers i t e tas 
Lenkijoje prašo senų Lituanus 
numerių komplektų, nes tikisi, 
kad netrukus pas juos studijuos 
daugiau lietuvių. Taip pat 
Achille Frezzato, Italija, užsakė 
visus L i t u a n u s numer ius , 
kuriuose rašoma apie Lietuvos 
okupaciją per paskutinius 50 
metų. Bendrai, senesnių nume
rių pareikalavimas didėja ir 
skaitytojus prašome jų neišmes
ti, o persiųsti Li tuanus ad 
ministracijai. 6621 S. Troy St., 
Chicago. IL 60629-2913. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708M25-7161. 

'sk) 

\dvokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2<>4« VV. 63 St.. ( hicago, H W*2<» 

Tel. 0-3121 T7&-51(>: 
14300 S. Bell Rd . lockport, II MJ441 

Tel. <"08) VII-4866 
Valand*"- pagal susitarsit* 

Advokatas |onas Gibaiti^ 
f>247 S. Ked/ie Hfnuf 

C hicago, II MV>2<» 

T e l . (1-312) "76-8-00 
Darbo vai nuo 9 ik' 7 v.i! \ , ik 

Še<tad Q v r iki : •. ai d 

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

Tel. (1-312) 778-0800 
V.ilandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale . I L 60621 
Tel. <708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv . cukraus 10 sv\. ry 
žiu 6 sv.. aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz.. 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg). 2 dėž liežuvio drebučiuo
se '0.65 kg). 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse <0.65 kg). Pilna kai
na $100 Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills. 
IL 60457 - tel. (708) 430 8090. 

(sk> 

x MĖSOS P R O D U K T A I 
aukščiausios kokybės prista
tomi į namus LIETUVOJE: me 
džioklines dešrelės, palendvica, 
dešros ir kt — $95. Mažesnis 
siuntinys - $68. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St.. Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „Lietuva Žaidynių ir t ra
gedijos ženk le" - šia tema iš 
Lietuvos grįžęs ŠALFAS s-gos 
pirm. Valdas Adamkus kalbės 
sekmadieni, rugpjūčio 18 d., 12 
vai. Jaunimo centre. Visuomenę 
šio p r aneš im o p a k l a u s y t i 
kviečia „Margutis" ir JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba. 

x ABC televizijos 7 kana l e 
ketvirtadienio, rugpjūčio 15 d., 
7 vai vak. programoje bus ro 
domos Tarptautinės specialios 
olimpiados žaidynės vykusios 
Minneapolio mieste, Minnesotos 
valstijoje. Šioje olimpiadoje 
pirmą kartą buvo atstovaujama 
ir Lietuvai. Grupė Lietuvos 
jaunuolių, dalyvavusių įvai
riose rungtyse gražiai pasirodė 
ir pasiekė laimėjimų. Grupei 
talkino vertėjos pareigas atlik
dama minneapolietė Milda Ar
lauskienė Tikimasi, kad ir lie
tuviams šioje televizijos pro
gramoje bus suteiktas dėmesys. 

x L e o n a s M a s k a l i ū n a s , 
dalyvavęs skautų akademikų 
.-ueigoje Vilniuje, ASS studijų 
dienose penktadienį, rugpjūčio 
23 d., kalbės apie Lietuvos 
skautų akademikų pasireiš
kimus skautiškoje ir visuo
meninėje veikloje. Studijų 
dienos vyks rugpjūčio 23-25 d. 
La Salle Manor, Plano, IL Visi 
ASS nariai, jų šeimos ir draugai 
kviečiami dalyvauti. 

x Birutė J a s a i t i e n ė , Chi
cago, 111., LB krašto valdybos 
socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkė, veikli visuomenininke, 
G. Reškevičienė, Omaha, Ne 
braška, lietuvių taut inių šokių 
vadovė, grąžino laimėjimų šak
neles su 25 dol. auka . Labai 
dėkojame. 

x K A R G O Į L I E T U V A BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
t inius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., H i c k o r y Hills, IL 
60457, tel . 708-430-7334. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S vėl 
v y k s t a į L I E T U V Ą rugsėjo 
mėn. Pervedami D O L E R I A I , 
palikimai. Priima užsakymus 
automobiliams. Atsiskaityti iki 
rugsėjo 10 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., C h i c a g o , I L 60629, 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x Nor in t p i rk t i bei parduoti 
sklypus a r namus, prašome 
k re ip t i s į Vy t . a r G e n ę 
Beleckus , 540 A m b a s s a d o r 
Ct. S u n n y Hills, F l a . 32428, 
tel . 904-773-3333. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO P R O D U K T A I bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė a n a n a s ų , 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 <>z. pupelių kavos, 12 
oz kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kre ip t i s : „ŽAIBAS" 
9525 S o u t h 79th Ave. , Hicko
ry Hills, IL 60457. te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
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Ir toli nuo Lietuvos gyvendami jos neužmirštame. Per atostogas paplūdimyje 
žaisdami, prisiminę Lietuvą, vaikai dažnai iš smėlio stato Gedimino pili. 

ATOSTOGAUJANT 

Laukai ir sodas žali kaip rūta, 
Serbentų kekės išsirpę matės. 
Stebiu — lyg vakar čia mūsų 

būta: 
Prie tako eglė, beržai t ie patys 

Valia, valužė laukais pasiausti! 
Valia žinoti, ką miškas slepia! 
O ten uogytės jau baigia rausti, 
Medum ir saule avietės kvepia. 

Čia pat ir upė. Pirmyn, 
baidarėm! 

Kartu su tėte užtrauktam 
dainą 

Jau vakarėjant, saulytę barėm, 
Kad ji miegučio anksti nueina. 

J o n a s Minelga 

x KARGO J LIETUVA: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu i namus — 22 sv. 
tik $80. Pervežame dolerius i 
Lietuvą. A t l a n t a Import-Ex-
por t , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

NEATSARGUMAS 

Vieną šaltą žiemos dieną, du 
skautai nutarė eiti čiuožti ant 
užšalusios upės ledo. Jie abu 
apsirengė šiltais švarkais, ilgo
mis kelnėmis ir pirštinėmis. 
Darius ir Rytis su pažiūčomis 
sunkiai ėjo klimpdami i sniegą. 

Priėję prie upės, jaunieji skau
tai nusiėmė botus ir užsidėjo pa
čiūžas. Tik pusė upės buvo už
šalusi ledu, kitur buvo sruve
nantis vanduo. Darius su Ryčiu 
apsižiūrėjo aplinkui ir nuėjo 
čiuožti ant ledo. Po penkiolikos 
minučių čiuožimo Rytis pa
vargo. J is nuėjo ant upės kran
to pailsėti. Atsisėdęs žiūrėjo 
kaip Darius čiuožia. 

Neilgai trukus, Darius per ar
ti pričiuožė prie vandens. Pame
tė pusiausvyrą ir įkri to į 
vandenį. Vanduo buvo labai šal
tas, kad visas kūnas nuo šalčio 
ėmė stingti. Rytis ant kranto sė
d ė d a m a s pamatė D a r i a u s 
nelaimę, pradėjo šaukti pa
galbos. Kai vyresnieji skautai 
išgirdo pagalbos šauksmą, tuoj 
pasiėmę ilgą virvę atbėgo prie 
upės. Numetė virvę prie Da
riaus. Darius tuoj pagriebė 
virvę ir stipriai laikėsi, kol jį iš
traukė į krantą. Kai Darius jau 
buvo sausas ir sušilęs prisiminė 
savo vyresniuosius draugus ir 
dėkinga žvilgsni į juos nukrei
pė. 

Karina Turne ry tė , 
7 sk. mokinė 

MAŽOJI LIETUVA 

Mažoji Lietuva yra Rytprūsiai 
su Klaipėdos kraštu. Tai labai 
gražus kraštas besitęsiąs palei 
Baltijos jūrą. Šis kraštas buvo 
ilgai pavergtas vokiečių. Mažo
sios Lietuvos žmonės yra darbš
tūs. J ie visą laiką mylėjo savo 
kraštą. Būdami pavergti, išsau
gojo savo kalbą ir papročius. Aš 
stengsiuos gauti daugiau žinių 
apie šį kraštą. 

Klaipėdos kraštas buvo pri
jungtas prie visos Lietuvos 1923 
metais sausio mėnesio 15 dieną. 

Andrius Pau l iu s , 
7 sk. mokinys 

SKAUTĖ 

Man patinka būti lietuvaite 
skaute. Sueigose turime įdomių 
užsiėmimų. Man patinka sto
vyklavimas ir rankdarbiai. 
Smagu visoms suėjus pa 
bendrauti ir linksmai laiką 
praleisti. Skautės visada moka 
linksmintis. Čia sutinku daug 
įdomių žmonių. Mano vyresnės 
vadovės yra labai geros. Jų pra
vestos sueigos yra įdomios ir 
smagios, todėl man ir patinka 
būti lietuvaite skaute. 
Da ina Lukaitė, 7 sk. mokinė 

Visi trys Dariaus Girėno lit. 
m-los mokiniai. 

K U P R E L I O ISTORIJA 
(Pabaiga) 

Gundė buvo susipratusi lietu
vaitė. Skaitė lietuviškas knygas 
ir laikraščius. Olesis praleis
davo daug laiko bažnyčioje, bet 
labai religingas nebuvo. 

Kai Gundė ateidavo į bažny
čią, Kuprelis nenorėdavo nė į 
gaidas žiūrėti, bet vargonai 
gaudė visoje bažnyčioje, o 
žmonės meldės i ka r šč i au . 
Gundė ateidavo į bažnyčią 
gražiai pasipuošusi. Mėgo tam
siai raudoną spalvą, kuri tiko 
prie jos rausvo veidelio. Buvo 
da i l ia i i š augus i . Kai t i k 
Kuprelis ją pamatydavo, tuoj 
visa bažnyčia nušvisdavo. 

Olesio me i l ė buvo l a b a i 
nelaiminga, tragiška. Gundė 
pati siūlėsi tekėti prieš tėvų 
valią, siūlė išvažiuoti į Prūsiją, 
todėl Olesis i r patikėjo. Gundė 
įsimylėjo lenką ir pabėgo su juo. 
Kai Kuprelis buvo įsimylėjęs 
Gundę, jis pradėjo daugiau 
dėmesio kreipti į savo išvaizdą. 
Pasisiūdino naujus drabužius. 

Netekęs Gundės, Kuprelis 
visiškai pasikeitė. Nelaiminga 
meilė buvo didžiausia jo 
gyvenimo tragedija. Negalėjo 
suprasti, kad Gundė savo valia 
jo išsižadėjo, apgavo ir pabėgo 
su kitu. J i s buvo nuvykęs į 
Jeruzalę, meldėsi prie Kristaus 
karsto, manė, kad įvyks stebuk 
las, bet veltui, Gundė nesugrįžo 

Pavaikštinėjęs po Lietuvą 
gavo darbo vėjiniame malūne 
Gundės meilė, buvo gili žaizda 
jo širdyje. Tą žaizdą stengėsi 
gydyti. Geriausias vaistas buvo 
knyga. J i s buvo gyvenimo 
nuskriaustas. Jei ne tos kupros, 
Olesis būtų kitaip gyvenęs, būtų 
jo visi troškimai išsipildę. 

Zigmas Woodward , 
K. Donelaičio lit. m-los mokinys 

Kiek dygsnių reikia į gatavus 
marškinius, Nė vieno. 

Lietuvių mįslė 

Kas galva vaikščioja? Bato 
vinis. 

Lietuvių mįslė 

K A I P SVETUR UŽAUGĖS 
JAUNIMAS GALI 

LIETUVAI DABAR 
PADĖTI 

Jis gimęs ir užaugęs ne ten, 
kur lakštingalėlė rytais čiulba 
ir genys tuksena; ne ten kur 
protėviai ilsisi užmigę amžinu 
miegu. Jis užaugęs kitur. Šalia 
Ramiojo vandenyno, prie didžo-
jo Michigano, Ontario ežero, ar 
gražiosios, žibintą nešančios 
merginos, paunksmėje. Bet jis 
jaučia tai, ką jam perdavė tėvai 
savo pasakojimuose, pasakose 
apie savo kraštą ir tuo jaunuolis 
skiriasi nuo savo bendraamžių. 
J is pasijunta esąs lietuviu — 
neoficialiu Lietuvos piliečiu. 

Tačiau kartais jam lietuvybė 
įkyri. Sunku rasti pusiausvyrą 
tarp savo tėvų kultūros ir vie
tinių bendraamžių kultūros. 
Kartais ta Lietuva, abstrakty-
vioji ir nekonkrečioji, jam ne
svarbi. Išeivis lietuvis jaunuolis 
nenori išsiskirti, nori pritapti 
prie draugų. 

„Kaipgi, lietuviuk, nekalbi 
lietuviškai?" — klausia šešta
dieninės mokyklos mokytojas. 
Mokinys supranta klausimą ir 
atsako: „Yeah, O.K.". Kažin 
kokia ta Lietuva. 

Slenka metai po metų ir 
staiga — jaunuolio akys pilnai 
a t s iver ia . Viskas pasidaro 
aišku: jog lietuvybė — tai ne 
prakeikimas, ne nepanešamoji 
a r nereikalinga naš t a , bet 
dovana — svarbi ypatybė, kuri 
rodo lietuvio šeimos istoriją ir 
senus papročius, lydi bei nurodo 
atsakymą jaunuolio klausimui: 
„Kas aš esu?" 

Kiekvienas svetur užaugęs 
j aunuol i s savo jaunys tė je 
pas iek ia tokį „lemtingąj į 
momentą", kai jis turi galutinai 
pasirinkti savo gyvenimo kelią. 
Gyvenimo keliai pagrįsti ne tik 
tautybe, bet ir tikėjimu, pašau 
kimu, veiksmais ir veikla. 

(Bus daugiau) 
D a r i u s Udrys 

(„Jaunystės šauklys") 

PATIKSLINIMAS 

„Tėvynės žvaigždutės" pra 
ėjusios s ava i t ė s laidoje 
pažymėta, kad Aidas ir Augis 
Kuola i g a u n a po 15 dol . 
premijų. Ten žemiau parašyta, 
kad kas nesurenka 50 taškų — 
negauna premijų. Gaila, kad ir 
j i ems r e i k i a p r i t a iky t i t ą 
t a i syk lę . T ik iu , kad a te i 
nančiame galvosūkių spren 
dimo sezone Aidas ir Augis su 
rinks daug daugiau taškų ir 
gaus didesnes premijas. 

R e d a k t o r i u s 

KEISTAS SAPNAS 

Kartą gyveno mergaitė. Jo< 
vardas buvo Kristina Vabalytė 
J i gyveno Palangos mieste, 
Lietuvoje. J i lankė Čiurlionio 
muzikos mokyklą. Kristina par
važiuodavo namo autobusu. 

Vieną dieną po pamokų ji 
laukė autobuso, bet jis vis nesi 
rodė. Kristina te.n stovėjo apie 
valandą su puse. Tada ji nu
sprendė sustabdyti mašiną ir 
paprašyt i , kad parvežtų ją 
namo. Kai ji pradėjo stabdyti, 
daug maš inų t ik p ra l ėkė 
Vėliau ji pamatė mažą autobu 
siuką. J is sustojo ir ją įleido i 
vidų. Vairuotojas, net neklausęs 
kur važiuoti, užvedė motorą ir 
pradėjo važiuoti. Autobusiukas 
važiavo, važiavo ir vis nesustojo 
Kristina prašė sustoti, bet vai 
ruotojas jos neklausė. Po to au 
tobusiukas privažiavo prie t an 
kaus miško ir sustojo. Kristina 
vos spėjo išlipti ir autobusiukas 
sujudėjo ir nudūmė. 

Kristina nežinojo ką daryti. 
Pradėjo eiti. Jai buvo taip bai 
su, kad ji pradėjo verkti. Mer 
gaitė pamatė aukštą medį, jis 
buvo storas ir platus. Ji nutarė, 
kad čia miegos. Įlipo į medį, įsi 
taisė ir užmigo. 

Vidury nakties Kristina atsi 
budo, pažiūrėjo žemyn ir pama
tė staugiančius vilkus. Jie buvo 
labai išalkę ir norėjo ėsti. Mer 
gaitė bijojo pajudėti, o tuo tar 
pu vilkai staugė vis garsiau 
Kristina nutarė, jeigu ji sėdės ir 
nieko nedarys, j ie pirmieji 
užpuls. J i pagalvojo: „Jeigu aš 
numesiu savo žiedelį žemyn, tai 
nukreipsiu vilkų dėmesį ir 
tuomet aš galėsiu nušokti į 
ki tas medžių šakas*. Taip 
pagalvojusi, mergaitė peršoko 
net penkis medžius. 

Bet vilkai vis sukosi apie 
medį. Vėliau ji pradėjo mėtyti 
ant jų šakas Bet vilkai buvo 
gudrūs ir pasislėpė už artimiau
siųjų krūmų. Kristina buvo la
bai laiminga, kad karas su 
vilkais buvo užbaigtas. J i net 
neįsivaizdavo, kaip ji galėjo taip 
toli nušokti per medžius. Trupu 
tį palaukusi nutarė lipti žemyn. 
Priartėjusi prie pat žemės pa 
juto. kad vienas vilkas griebėjai 
už bato. Mergaitė taip pradėjo 
klykti, kad net jos klyksmas 
susimaišė su naktinių paukščių, 
pelėdų, šauksmais. Ir jis buvo 
toks ilgas ir monotoniškas, kad 
net po kurio laiko jis susiliejo su 
laikrodžio čirškėjimu. Kristina, 
su didžiausiu vargu, atsi 
merkusi suprato, kad tai buvo 
tik sapnas. 

R a s a J u r č y t ė 

Stovykloje. Piešė Daina Lukaite 

Per parą kurmis nubėga 
200 300 metrų savo požeminiais 
tuneliais ir išrausia 4 5 metrus 
tunelio. Kadpssisotintų. kurmis 
turi suėsti apie 50 gramų 
maisto. Pats sveria vidutiniškai 
100 gramų. Pusdienį neėdęs, 
kurmis dvesia. Alkanas jis 
pasiryžęs viskam, net suryti 
savo silpnesnį giminaitį. 
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