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Lietuva kviečia 
steigti bendrą 

Lietuvos-Izraelio 
grupę apkaltintųjų 

byloms tirti 
Vilnius, rugsėjo 9. — Lietuvos 

Aukščiausios Tarybos prezidiu
mas pirmadienį išleido pareiš
kimą, kur iame šaukiamas i 
sudaryti Lietuvos Respublikos 
ir Izraelio parlamentų bendrą 
darbo grupe, kuri pravestų nau
jas teismo bylas kiekvienu atve
ju, kur y ra galimybė, kad 
reabilituotas asmuo iš tikrųjų 
buvo nacių bendradarbis — ka
ro nusikaltėlis. 

J A V k o n g r e s m a n ų la i škas 
Pareiškime taip pat rašoma, 

kad Lietuvos valdžia priima 
septynių JAV kongresmanų 
pasiūlymą rugsėjo 6 preziden
tu i Landsbergiui pasiųstame 
laiške, kad Lietuvos valdžia ko
operuotų su JAV Teisingumo 
departamentu, kuris telkia duo 
menis apie tuos pabaltiečius, 
kur ie su naciais vykdė karo 
n u s i k a l t i m u s . Šį la i šką 
Lietuvos prez. V. Landsbergiui 
pasirašė šie JAV kongresmanai: 
Anthony C. Beilenson (D C A), 
Barbara Boxer (D-CA), Ben 
jamin A. Gilman (R-NY), Nitą 
M. Lowey (D-NY). James H., 
Schener (D-NY), Charles E. 
Schumer ^D-NY) ir Henry A. 
Waxman (D-CA). Šį laišką 
suorganizavo kongresmanai 
Benjamin L. Cardin (D-MD) ir 
Richard J. Durbin D IL). 

Pareiškime yra išaiškinama, 

Vokietija nenori būti 
pagrindinė sovietų 

šelpėja 
Bona, rugsėjo 4 (AP). — 

Kancleris Helmut Kohl perspė
jo, kad Vakarai nustotų laukę 
iš Vokietijos, kad ji užimtų 
vadovaujančią labdarybės rolę 
Sovietų Sąjungai. 

Kreipdamasis į parlamentą 
Kohl taip pat pridūrė, kad jis 
spaus sumažinti trumpų nuoto
lių termobranduolinius ginklus 
Amerikos ir Sovietų arsenaluo
se. TūkstančiaiAmerikos raketų 
randasi Vokietijos žemėje. Pa
siūlyme, kad, gal būt. JAV turi 
skirtingą požiūrį, NATO vadai 
sakė šią savaitę, kad neseniai 
įvykęs sovietų perversmo ban 
dymas gali įtaigoti Vakarų 
saugumo sąjungą pergalvoti 
dabar t in ius kar in ių pajėgu 
sumažinimus Europoje. 

Kohl pasakė, kad Vokietijos 
par tner ia i ir sąjungininkai 
turėtų daugiau padėti Sovietų 
Sąjungai finansiškai, kadangi 
palaikyti Sąjungos stabilumą 
yra ir jų interesas. 

„Šis milžiniškas darbas negali 
būt i p a l i k t a s tik mums, 
vieniems vokiečiams, arba vien 
tik europiečiams", sakė jis. 
„Kiekvienas kraštas — iš tik 
rujų kiekvienas kraštas — turi 
prisiimti savo dalį šios mūsų 
bendros atsakomybės, pagal 
krašto pajėgumą". 

Kai kurios didžiausių indus 
trinių šalių, įskaitant JAV, 
Japoniją ir Kanadą.buvo pareiš
kusios susilaikančios nuo pa
didinimo tiesioginės finansinės 
pagalbos Sovietų Sąjungai, kol 
Sovietai konkrečiau neparodys, 
kad kur ia laisvos rinkos 
ekonomiką 

kad Lietuvos įstatymas apie 
reabil i taci ją specifiškai 
draudžia reabilituoti t ik rus 
karo nusikaltėlius — tiek nacių, 
tiek sovietų kolaborantus — 
kurių kaltumui įrodyti yra 
patikimi parodymai. 

Galėjo įvykti k la idų 
Pareiškime tačiau taip pat 

pažymima: „Tačiau galėjo būti 
pasitaikę pavienių atvejų, kai į 
piliečių pasiūlymus teikti nau
jus, inkriminuojančius parody
mus teisėtvarkos darbuotojai 
pažvelgdavo nepakankamai 
dėmesingai, o į gaunamus iš 
užsienio klausimus neskubė
davo tuoj pat atsakyti. Klaidų 
galėjo būti padaryta tada, kai 
Lietuvos Respublikos generali
nė prokuratūra savo išvadoms 
nedisponavo jokia ki ta me
džiaga, vien gaunama iš SSRS 
KGB, ir ja neatsargiai pasi
kliovė. Skirtingų požiūrių ga
li bū t i , k a i r e ika lau jama 
pripažinti senų KGB tardymų 
medžiagą, į ska i t an t pačių 
kaltinamųjų parodymus prieš 
save. Visais tais atvejais reika
l ingas nepapras ta i j a u t r u s 
dėmesys, įsigilinimas ir pakar
totiniai abiejų bylų apsvarsty
mai. Tokio požiūrio stoka tur i 
būti smerkiama. 

S m e r k t i n a ir dezinformacija 
„Nemažiau griežtai turi būti 

s m e r k i a m a TASS'o 1991 
rugsėjo 6 d. paskleista dezin
formacija, neva Lietuvoje nuo 
1988 m. reabilituota apie 35,000 
žmonių, kuriuos sovietai buvo 
nuteisę kaip nacistinius karo 
nusikaltėlius. 

„L ie tuvos Respubl ikos 
Aukščiausios ios Tarybos 
prezidiumas mano, kad suda
rius bendrą Lietuvos ir Izraelio 
parlamentų darbo grupę, kuri 
peržiūrėtų kiekvieną abejotiną 
bylą, galima būtų išvengti ir 
reabilitavimo klaidų, ir ne
pagrįstų gandų bei visos Lie
tuvos Respublikos apkaltinimų. 

„Septynių JAV kongresmenų 
1991 rugsėjo 6 d. laiške Lietu
vos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pirmininkui V. Lands
bergiui pasiūlytas bendradar
biavimas su JAV Teisingumo 
departamentu taip pat yra 
priimtinas. Mes siekiame vien 
teisingumo". 

— E k v a d o r o sostinėje Quito 
devyni sukilėliai užėmė Britani
jos ambasadą, norėdami at
kreipti dėmesį į jų reikalavimą 
paleisti vieną jų grupės areš
tuotą narį. 

— Izraelis prašys, kad JAV 
duotų 10 bil. dol. paskolą naujų 
butų statybai okupuotose pales
tiniečių žemėse. JAV vyriausy
bė tos paskolos nenori duoti, bet 
Izraelis tikisi, kad JAV Kongre
sas vistiek jiems skirs lėšas. 

— Makedonijos gyventojai 
sekmadienį pravestu referen
dumu nubalsavo atsiskirti nuo 
Jugoslavijos. 

— Iš Floridos šią savaitę 
išskrendantis erdvėlaivis Dis-
covery paliks erdvėje satelitą, 
kuris studijuos žemės atmosfe 
roie esantį ozoną. 

Pabaltijo valstybės dabar jau turi pasienio muito punktus ne tik pasieny je su Rusija ir Lenkija, bet ir su viena kita. Čia Lietuvos-Latvijos pasienyje 
yra tikrinamas automobilis. 

Karo nusikaltėliai 
nebuvo ir nebus 

reabilituojami 
Lietuvos Aukščiausiosios 

Tarybos pareiškimas 
Vilnius, rugsėjo 9 (LIC-New 

York). — Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos infor
macijos tarnyba, reaguodama į 
korespondento Stephen Kinzer 
straipsnį, pasirodžiusį š.m. 
rugsėjo 5 d. The New York 
Times laidoje, griežtai atmetė 
teiginius, kad Lietuva reabili
tuoja nacių kolaborantus. 

Dienraštyje The New York 
Times atspausdintame kores
pondento S t e p h e n Kinzer 
straipsnyje paskelbti teiginiai, 
esą Lietuvoje reabilituojami 
Antrojo pasaulinio karo nusi
kaltėliai, neatitinka tikrovės ir 
yra apgailėtinas korespondento 
prasimanymas. Lietuvoje, kuri 
dėl sovietinio ir hit lerinio 
genocido pat i neteko šimtų 
tūkstančių gyventojų, nebuvo ir 
niekada nebus reabilituojami 
asmenys, įvykdę nusikaltimus 
žmoniškumui ir dalyvavę geno
cide. Si l ie tuvių tautos ir 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos nuostata yra 
įtvirtinta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose ir ji yra nekintama. 

Ne nus ika l tė l ia i 
reabi l i tuojami 

Lietuvoje iš tiesų jau kelerius 
metus vyksta platus reabilita
vimo procesas. Tačiau reabili
tuojami ne karo nusikaltėliai, 
kaip neatsakingai teigiama 
m i n ė t a m e straipsnyje , o 
asmenys, kurie buvo neteisėtai 
įka l in t i už pasipr ieš inimą 
okupaciniams režimams, taip 
pat ar ištremti iš Lietuvos. Kaip 
žinoma, š ie asmenys buvo 
kalinami ir tremiami be jokio 
teisinio pagrindo, šiurkščiai pa 
žeidžiant visuotinai pripažintas 
žmogaus teises ir laisves. 

Apginti nekaltų žmonių garbę 
ir orumą, atstatyti jų pažeistas 
teises, pašalinti represijų pa 
sėkmes reikalauja teisingumas. 
Būtent tai Lietuvoje daroma. 

Lietuvos įstatymai draudžia 
reabilituoti asmenis, kurie da 
ly vavo darant genocido nusikal
t imus , t a i p pa t beginklių 

žmonių žudynėse ir kankini 
muose. Tai specialiai pabrė
žiama 1990 m. gegužės 2 d. Lie
tuvos Respublikos įstatyme 
„Dėl asmenų, represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atstatymo". 

Skundžiamųjų bylos y r a 
t ikr inamos 

Iš tiesų, tarp asmenų, kurie 
kreipiasi į Lietuvos teisėsaugos 
organus siekdami reabilitacijos, 
y ra ir tokių, ku r i e buvo 
apkaltinti bendradarbiavimu su 
nacistais ir dalyvavimu žydų ir 
kitų tautybių žmonių žudynėse. 
Kiekvienas toks kreipimasis 
y ra kruopščiai t i k r i n a m a s . 

prireikus atliekami papildomi 
tyrimai-patikrinimai, ir asmuo 
gali būti reabilituotas tik tuo
met, kai bylos dokumentai bei 
papildomo patikrinimo metu 
surinkti duomenys neįrodo to 
asmens kaltės. 

Laikraščio The New York 
Times straipsnyje minimos 
kelių neva nepagrįstai reabili
tuotų asmenų pavardės. Lietu
vos Respublikos Generalinės 
prokuratūros ir Aukščiausiojo 
teismo duomenimis nei Aloyzo 
Juodžio, nei Juliaus Neveros 
reabilitavimo klausimas nebuvo 
sprendžiamas. Ignui Asadaus-
kui reabilitavimo pažymėjimas 
buvo išduotas tik po to, kai 
Aukščiausiasis teismas įsitiki
no, kad nėra įrodymų, patvirti
nančių jo kaltę. 

Ir dar dėl vienos straipsnyje 
minimos pavardės. Juozs Kra-
sinskas, apie kurį žurnalistui 
papasakojusi Riva Bogomolna-
ja , reabi l i tuotas da r 1989 
metais. I Lietuvos Generalinę 
prokuratūrą R. Bogomolnaja dėl 
šio klausinio nesikreipė. 

Skelbė n e p a t i k r i n t a s 
žinias 

Tenka apgailestauti, kad laik
rašt is The New York Times 
paskelbė savo korespondento 
Stephen Kinzer straipsnį, nepa
tikrinęs jame pateiktų žinių ir 
tariamų faktų, neįsigilinęs į 
Lietuvoje vyks tan t į te i s in
gumo ats ta tymo procesą ir 
priimtus įstatymus, ir tuo su
klaidino tarptautinę visuomenę. 
Esminė autoriaus klaida yra ta, 
kad iš atskirų tikrovės neati
tinkančių ir žurnalisto nepa
t i k r i n t ų į t a r imų , jis d a r o 
apibendrinančias išvadas apie 
Lietuvos vals tybės poziciją 
genocidą vykdžiusių asmenų 
atžvilgiu. 

Manoma, kad laikraštis The 
Neiu York Times pateiks savo 
skaitytojams visapusišką ir 
objektyvią informaciją apie 
nekaltų Lietuvos žmonių reabi
litavimą, jų teisių atstatymą, o 
pirmiausiai paskelbs šį Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos informacijos tarnybos 
pareiškimą. 

Kiek išduota 
reabilitavimo 
pažymėjimų 

Vilnius, rugsėjo 9 (LIC-New 
York). — Lietuvos Respublikos 
Generalinė Prokuratūra rugsė
jo 7 d. pranešė Aukščiausiajai 
Tarybai, kad nuo 1989 metų 
liepos 28 dienos, kai buvo priim
tas Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumo 
įsakas dėl asmenų, nuteistų 
neteismine tvarka, reabilita
vimo, Lietuvos Respublikos 
General inėje prokuratūroje 
gau ta apie 35 tūks tanč ia i 
piliečių pareiškimų. 

Per šį laikotarpį Generalinė 
prokuratūra yra išdavusi iš viso 
apie 25 tūkstančius reabili
tavimo pažymėjimų. 

Nuo 1990 m. gegužės 22 d. 
Įsakymo priėmimo yra išduota 
13,850 reabilitavimo pažymė
jimų. 

Šiuo metu eigoje yra apie 6 
tūkstančiai pareiškimų. Gene
ralinė prokuratūra nuo 1990 m. 
gegužės 2 d. yra atsisakiusi 
reabilituoti 50 asmenų. 

Vadovaujantis įstatymais, as
menys dalyvavę genocido nusi
kaltimuose arba civilių žmonių 
žudynėse nereabilituojami. 

Šį pranešimą pasirašė Gene
ralinio prokuroro pavaduotojas 
G. Norkūnas. 

LIC protestuoja 
.Vew York Times 

straipsnius 
New York, rugsėjo 6 (LIC). — 

Lietuvių Informacijos Centro 
vedėja Gintė D a m u š y t ė 
trečiadienį panišė protesto 
laišką Neiv York Times leidėjui 
ir redaktoriams dėl pastaromis 
dienomis pasirodžiusių korės 
pondento Stephen Kinzer ten 
dencingų straipsnių. 

Savo straipsniuose Kinzer iš
kreipia faktus, neobjektyviai 
nušviesdamas dabartinės Lietu 
vos politiką Savo laiške G. Da
mušytė cituoja keletą pavyz
džių, pateikdama ir kontrargu
mentus. 

Iškraipymai įvai r iuose 
s traipsniuose 

Straipsnyje ..Militant Lithua-
n ian Now Gives P a u s e " 
(91.08.31), Kinzer teigia, kad 
kai „centrinų pažiūrų politikai 
pasiūlė p Landsbergiui užmegz 
ti ryšius su Sovietų komunistų 
partijos disidentais, jis pradžioje 
atsisakė, teigdamas, kad nėra 
tokio daikto kaip reformuoto 
komunisto. Jis t i k praei tą 
mėnesį sutiko i žmegzti ryšius 

su Rusijos prezidentu Borisu 
Je lc inu ir kitais Maskvos 
liberalais". 

Damušy tė a iškina , kad 
Landsberg i s pirmą kar tą 
susitiko su naujai išrinktu 
•Jelcinu 1990 m. birželio 1 d., ir 
paskui 1991 m. sausio 13 d. 
Taline. Landsbergis ir Jelcinas 
pas i rašė Lietuvos Rusijos 
sutartį š.m. liepos 29 dTeną 
Maskvoje. 

Kitame straipsnyje, „Lithua-
nia Disappointed by U.S. Tim-
ing", Kinzer rašo, kad Kazi
miera Prunskienė buvo paša
linta iš Ministrės pirmininkės 
posto sausio mėnesį „kai p. 
Landsbergis nutarė, kad jos 
an t i - t a ryb iškumas nebuvo 
p a k a n k a m a i a r š u s " , nors 
Prunskienė pati pasisakė, kad 
atsistatydino nes nesutarė su 
Parlamentu ekonomikos refor
mos klausimais. 

Tame pačiame straipsnyje, 
remdamasis K. Prunskienės 
nuomone, Kinzer tvirtina, kad 
Landsbergio valdžia nenorinti 
turėti ryšių su Rusija ir kitomis 

respublikomis. Pasak Prunskie
nės, „požiūris čia yra, kad ge
riau neturėti ko valgyti ir joti 
arkliais arba važinėti dviračiais, 
negu bendruti su buvusia So
vietų Sąjunga". 

Šis teigimas aiškiai priešta
rauja Lietuvos valdžios politikai. 
Net i r sovietų ekonominės 
blokados laikotarpiu, Lietuva 
palaikė prekybinius ryšius su 
kitomis respublikomis ir yra 
pakartotinai pareiškusi norą 
turėti draugiškus ryšius su 
kaimynais, rašo Damušytė. 

Baigdama savo la išką 
Damušytė rašo, ,.New York 
Times laikraštis turi pareigą 
užtikrinti, kad jame išreikštos 
nuomonės būtų pagrįstos fak
tais, o ne fikcijomis". 

— A z e r b a i d ž a n e rugsėjo 8 d. 
vyko pirmieji prezidentiniai rin
kimai, tačiau balsuotojai pro
testuoja, nes vienintelis kan
didatas yra dabar t inis krašto 
prezidentas, buvęs Komunistų 
Partijos vadas Ayaz Mutalibov. 
Be to, į balsavimo punktus 
nebuvo į s i l e idž iami balsų 
t ikrintojai i r kai k u r i e m s 
balsuotojams buvo duodama po 
kelis balsavimo blankus. 50,000 
gyventojų susirinkę reikalavo 
prezidento atsistatydinimo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— M a s k v o j e vykstančios 
CSCE žmogaus teisių konfe
rencijos dalyvia i k r a š t a i 
nubalsavo tikrais nariais priim
ti tris Pabaltijo valstybes. 

— Bulgarijoje valstybė užda
rė senovišką, sovietinės gamy
bos branduolinę elektros jėgai
nę, nes ją patikrinus rasta, kad 
ji yra pavojingame stovyje ir 
kad dėl senoviškos gamybos 
nebeįmanoma ją taisyti . 

— A l b a n i j o j e p a s k e l b t i 
grožio karalienės rinkimai, pir
mą kartą krašto istorijoje. Lai
mėtoja bus siunčiama į varžy
bas dėl Miss Europa titulo. 

— L i e t u v o s p a r l a m e n t a s 
rugsėjo 5 d. išleido pareiškimą, 
kad Lietuvos Respublika „gerbs 
ir sąžiningai vykdys v isus 
įsipareigojimus, n u s t a t y t u s 
1950 m. lapkričio 4 d. Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių gynimo konvencijoje". 

— Šalčininkų, Vilniaus, Igna-
linos ir Sn iečkaus ra jonų 
gyvenv ie tės t a r y b o s buvo 
atleistos iš pareigų rugsėjo 4 d. 
Lietuvos parlamento nutarimu. 

— T r o p i n ė s girios naiki
namos 50** greičiau, negu buvo 
prieš 10 metų. Dabar kasmet 
sunaikinamas toks girių plotas. 
kokį užima Austrija, Danija ir 
Olandija kartu. Tokie duome
nys Jungtinių Tautų pravestos 
studijos, paskelbtos šią savaitę. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 11 d.: Protas, Helga, 
Gintautas, Sungaila. 

R u g s ė j o 12 d.: Gvidas , 
Valerijonas, Diemedis, Mant-
minė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6 26, leidžiasi 7:12. 
Šiandien giedra, malonus 

oras. Temperatūra 78 F (25 C) 
dieną, 58 F (14 C) naktį. 

T 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ, KU RAMOVĖ 

' Redaguoj į v s. I j 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

„KOVO il-SIOS" 
STOVYKLA ANGLIJOJE 

42-ji lietuvių si aul i st >vykli 
Anglijoje š.tn. ' i , s '• • rug 
pjūčio 3 d:er.' - /ykol ietuvi • 
Sodybom beržynėlyje. Pagei 
biant Li« • • . aust nj 
bės atstatv io dieną, >tovykl 
buvo p ' • • 11 šios" 
vardu. Stovyklavo ar t i 60 
skautu ir skaučių " Anglijos 
Vokietijos JAV. Kanados 
ArgentiiK- u ~\eiiai iš Tėvynė 
— Liet . --kautu Brolijos 
vyi iaus • ininkas Riman 
tas Ulevičių- n - Praleiku 
ir Mantas Petraitis Stovyklos 
viršui nk buvo -kantininkas 
Vin< Jam talkino 
pat> ų,-ių ši 

Stovyklos m: —gerai: 
darbinga. Geru i ivj Ižiu švietė 
„Aušros' ' •• " : : ' v u-i. 
kiek anksčiau at *?ykę 
Jie ne t " i • i. bet 
ją pa:'- i tvj 3 
at l ik , i viel 
darbus. 

Ger . :- riie-
kam nuobodžiauti ueteko. 
Savaitė buvo skirta ne ti 
įsikūrimo darbams, bet dideli 
dėmesys buvo teik: - l ietu 
vių kalbai, tauto kai, kultūros 
pažinimui •> paskirt:. 
skautamoksliui pasiruošimui 
įžodžiams ir aul i ems pat> 
rimųlaipsnia ns. Vaizdžiausiai 
skau* iktinai 

I pastebėti pui 
kiuose pi'v darbu 
pavyzdžiuose, nuo paprastu 
įrengimu, iki didžiuliu vartų, 
bokšto su sargybos aikštele 
įmantraus kliūčių tako k* 
Buvoirįdom Į a- ;iuoivkmgu 
iškylų 

kautiškajį ..Budėkime" buvo 
pd;ivanotas ordinu Už Nuopei 

nus su rėmėjo kaspinu. 
- k!a baigta smagiu laužu 

v iltimi ateinančia vasarą vėl 
susitikti stovykloje ,.Sodyboje", 
o 19y3 metais - Jubiliejinėje 

• kloję Lietuvoje. 

AUSTRALIJA 
MKLBOURNO „DŽIUGO" 

TUNTAS IŠKYLAUJA 

Lukaičiu šeimos sf>dyba Yar-
doit apylinkėse tapo ta rs i 
nuola t inė , ,Džiugo" t u n t o 
jaunesniųjų skautų stovykla
vimo ir iškylavimo vietovė. 

Kovo 28 dienos vakare vilkiu 
kai ir skautai, kartu su savo 
vadovais met 17 asmenų) at-
. > ko i ūkį. Skautai, kad ir tam 
s oje. griebėsi įsiruošti palapi
nėse, o vilkiukai, būdami gud 
lesni, įsikūrė akmeniniame 
pastate, šiltose lovose. 

Didįjį Penktadienį pasileidom 
kelionėn į netoliese esant i 
<eniai jau užgesusį ugnikalnį. 
Silpnesni viršūnę pasiekėm 
sėdėdami automobiliuose, vil
kiukai ir skautai, tiesia linija 
ažkopę. dar rado jėgų kalne pa
lakstyti. 

Kita dieną — vėl iškyla. Tai 
keturių valandų kelionė per 

k us vadovaujantis kompasu 
ir žemėlapiu. Grįžę stovyk-
lavietėn „nesukritom" ilsėtis, 
bet rinkom kurą vakarienei 
pasigaminti. Kartu išvirėm ir 
Velykų kiaušinius, kuriuos po 
vakarienės marginom draugi
ninkui s k a i t a n t apysaką . 
Atrodo, kad visiems patiko, nes 

:ekas neišdykavo, o gal dienos 
kelionės nuovargis ramino? 

Stovyklauto jus a p l a n k ė 
tuntininkė ir jos vyras. Malonu, 
kad mumis taip rūpinasi (;r dar 
visus pagyrė). 

Dieną atlikome skautiškus 
pratimus, o vakarais šildėmės 
prie bendro laužo. Oras buvo 
vėsokas, bet gražus, o aplinka — 

B ū r e l i s „ N e r i j o s " t u n t o udryč ių ir „ L i t u a n i c o * 
j ū r ų j a u n ė s v a i r . L i n a L e n d r a i t y t ė , v a i r . Di 

SMAGI ŪDRYČIŲ IR 
BEBRIUKŲ IŠKYLA 

Stovykloje i ?i Jave ne vien 
jsuniesnieji v . džiaugsmi 
šioje stovykloje violetiniais 
kaklaraiščiais pa^ipuu-"- keturi 
jauni vyriai. 

Savaitė g • <bėgo dirbam 
ir mokanti " lis smagiai 
dainuojant prie laužo. Pirmąjį 
stovyklos lau" i • kauti 
jos veter; Kazimieras 

t i k r a s išdžiūvęs . . bušas" . 
Paskutine diena .vyklon i Sekmadienio vakare sugrįžę į 

: stovyklos uždarymo didmiestį jautėmės atsigaivinę 
vėliava nuleidimą atvyko ir tolimesniam darbui. 

>ūrys kautų tėvų. Jaunesnieji skautai Melbour-
svečiu ir i i Čia buvo pa ne sueigai ar iškylai renkasi 
reikšti.;; 3 stovyklos dar- maždaug kas mėnesį, kad 

būtų išlaikomas skautiškos 
veiklos ir tarpusavio bendra 
vimo tęstinumas. 

Po penkių savaičių vyko kita 
iškyla į netoli esantį „Gelli-

Iškylų pasiilgusių jaunesniųjų 
jūrų skautukų ir skaučiukių 
būrys rugpjūčio 15 d. ankstyvą 
rytą įvykdė vienos dienos „inva
ziją" i jūrų skautininkų Jurgio 
ir Viligailės Lendraičių sodybą 
Palos Heights, IL. Aišku, ne 
vieni — jiems vadovavo kelios 
jaunos vadovės ir visų mylimas 
į.b. brolis Aras Rimavičius. 
Sve t ingi š e i m i n i n k a i juos 
maloniai priėmė. 

9.30 vai. r. jūrų jaunėms Linai 
Lendraitytei ir Rimai Augaity-
tei vadovaujant, šešiems ,,Li-
tuanicos" tunto bebriukams ir 
šeš ioms „ N e r i j o s " t u n t o 
ūdry tėms bei jų vadovėms 
saliutu gerbiant, buvo pakeltos 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po t rumpų vėliavų 
pakė l imo ape igų prasidėjo 
plaukimo pamokos erdviame 
base ine . P a m o k a s pravedė 
patyrę vandens sargybiniai ir 
vandens užsiėmimų instruk-
toriai g. Larą Bartkutė ir j .b . 
Aras Rimavičius. Šiems prati
mams diena bvo lyg iš anksto 
užsakyta — saulėta, šilta. Plau
kimo pamokos buvo baigtos 
ke l i a i s smag ia i s vandens 
žaidimais. Ūdrytės ir bebrai, 
vadovų budriai prižiūrimi, iki 
vidudienio linksmai krykštau 
darni žaidė ir plaukiojo baseine. 
12 vai. pasistiprinę gaivinan 
čiais vaisiais, sesių Laros. Linos. 
Rimos ir brolio Aro vadovauja 
mi, ūdrytės ir bebrai žygiavo į 
netoliese esantį parką pažaisti 
sausumos žaidimų. Žaidžiant 
ki lo a p e t i t a s — mažųjų 

p i lv iukams. !yg alkanie '-
v i l k a m s pradėjus urgz t i 
sugiįžta į Lendraičių sodyba 
kur jų jau laukė paru< 
kotletai, dešrelės ir kit : 

mėgstami valgiai f'o pietų 
t rumpas poilsis, kurio niiv 
sesės Lina ir Rima paskaita 
jiems įdomią pasaka Po to . 
grįžta pasitaikyti ir panardyti 
baseine. Pasimaudžius — vėl 
skautamoksli< Pasidalinę į du 
būrelius bebnukai i: ūdrytės 
p a t r a u k ė iškylon. sekdami 
kelionės ženklus. P.ibaigai visi 
mokėsi teisingo JAV ir Lietuvos 
vėliavų lank :vmo. 

Artėjant 5 vai. pp. visi vėl 
išsirikiavo vėliavų nuleidimui, 
užbaigdami įdomią ir naudingai 
p ra le i s t ą diena Jaun ie j i 
skautukai , ės ir jų vadovės,-ai 
keliavo į namus su naujais 
pa ty r imais ir naudingomis 
žiniomis. Tokios prasmingos 
sueigos ir iškjios įmanomos, kai 
tu r ima entuziastingų jaunu 
vadovų,-ių ir svetingą į savo 
namus priim. r.čiu šeimų kaip 
Jurgis ir Vilytė Lendraičiai 

Sesė Ta iyda 

P -1.1 ' : 

DETROITO SKAUTAI 
PRADEDA NAUJOS 

VEIKLOS METUS 

Pirmoji 1991-92 skautiškos 
%eik!o« metų sueiga Detn ;te 
kaukiama še* adienj tug«ėjo 14 

1 vai. p p tuoj po pamokų 
• uanistineje mokykloje. Kvie 

mi vi i „Baltijos" tunto 
skautai v 1 labiji ; tunto c 

• nuo 2:30 iki 3:30 vai 
t • • bo posėdis V 

alini eji prisidėti prie skau 
tjškos veiklos ir pareigų tun 
tuose ar tėvų komitete 
planuokite dalyvauti. Kylant 
klausimams, ar negalint mini 
mą diena dalyvauti, prr ' 
-kambinti „Gabijos tunto tun-
tininkr>; Viki i Jankutei, te! 
513-55 I 29 Sueiga ir ši 

posėdis ' vo Apvaizdos 
Laukia; • daly-

ASS METINĖ ŠVENTĖ 
ASS metinė šventė vyks spa 

lio 4 5 dienomis Lietuvių centre, 
Lemonte 'o ne sp; lio 1 1-12 
dienomis, kaip b^vo pram ; t : 
anksčiau*. Platesnis metinės 
šventės pranešimas bus atei
nančios -• •• ; „Skautybės 
kelio" laidoje. .Stebėkite. 

buotojams ir vadovams, ėms, 
jiems i 'eiktos dovanėlės . 
Pači- ejams. o „Europos 
Lieti . laktorius Vladas 

aih.'į leidžiant 

b rand H i l l " parką , kur io 
aplinka nesugadinta iškylavimo 
tikslams. Sį kar ta iškylavome 
kartu su sesėmis skautėmis ir 
paukštytėmis, vyr. skautės R. 
Mickienės vadovaujamomis. Po 
sueigos apžvalgė parko apylin
kes, susikibome rankomis ratu 
ir nutarę sekančion iškylon vyk 
t i autobusu prif ežero pažu 
v a u t i , sugiedoję t r ad ic inę 
„Ateina naktisi", paspaudę ran 
kas išsiskirstėme. 

Draug in inkas 
„Tėv i škės Aida i" 

Kochestt! o lietuviu skautų Sta Hgūn; 

NENUILSTANTIS VADoV AS 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E i . l I H I A M A N WUKl. i l W1DE DAILY 

Publihhed daily except Sundavs and Mondays, Legal Holidavs the 

Tue9d«y» follovnng Monday observance of Legal Holidavs as vvell as Dec 

~tjth and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Socivty. 4545 W. 63rd 

Street. Chicago. IL 60629 -5589 
Second rlass postage paid at Chicago. IL and additional niailing ofTUv-
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90 00. 

Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St . 

Chicago. IL 60629 

PaSto išlaidas mažinant , pakvitavimai u i gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adre*o, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta m o k a m a I i anksto 

U.S.A 
Kanadoje ir k i tu r ( U S A dol ' 
U S A . savaitinis (šešt. laida) 
Kanadoje ir k i tu r (šešt. laida 
U.SA. dol i savai t inis 

metams 
$80 

' $90 
' $45 
L 

$50 

4 metu 
$45 
$50 
$30 

$30 

•i mėn. 
$25 
$30 
•SS 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12.00 

• Redakcija dirba kasdien nu> 
8:30-4.00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius t:;iso savo 
nuožiūra Nesunaudotu straips 
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susi tarus Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

SKAUTIŠKI IVYKIAI 
Spalio 26 d. — „Puota jūros 

dugne" —jūrų skautų, čių me
tinis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 23 d. — „Kernavės'" 
tunto „Verpsčių" būrelio suei 
ga Chicagoje. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
r-riK!uuso Moly Cross ir Christ l igoninėms 

2434 W. 71 Straet. Ch icago 
Ta i . (1-312) 434 -5849 (veikia 24 va i ) 

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

Kab. (1-3.12) 7 3 5 - 4 4 7 7 ; 
«ez . (708)246 0067; arca (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVU I R 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL 8 U I L D N G 

6449 S o . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitar imą 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
G ^ 1 " t O J A S w C H I R U R G A S 
SKEČIA; YBf - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T«l. (708) 422-0101 
Valanaos pagal sušnariną 

Pumd 3 v p p 7 w , antrd 12 30 3 v p o 
t'ečd užca'ytaa, Hetvd 1-3 v p p penkta 

' seštd 9 v r ~1? v p p 

6132 S. Kedzle Ava . , Chicago 
( 1 3 1 2 ) 778-6969 a o a (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė v:daus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių veny 

T hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaski R o a d . 
Tai. (1-312) 5 8 5 - 2 8 0 2 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

OR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Ta i . (1 -312) 767 -7575 
5780 Archar Ava. 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical BuiĮdmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S. Kadz la . Chicago. I I I . 

Ta i . (1 -312) 925-2670 
1185 Dundaa Ava. . Elgln. I I I . 60120 

Tai. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S . Robarts Rd. . Hlckory Hllls. IL 
1 myl ia | vakarus nuo Harle^'t Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometostas (Kalba l.etuviška.i 

Tikrina akis. pritaiko akm us 
2618 W. 71st St. 

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

Palo* Vision Centar. 7152 W. 127thSt 
Pales Hgts. III Ketv vai 3-6 » v 

Tai . (7081 448 1777 

van<!-nv -kautu stovykloje duoda I.o* Angele;- ..Palangos" 
Nuotr (J. Radvenytes 

V.s. Sta - I :as. R- >< 
t e r i o . N.Y., vos 
vietininkijos vietininkas, u/ 
ilgų metų skautiška ir li( 
tuvišką visuomeninį d; 
L.S.S. buvo apdovanota-
aukščiausiu LSS žymei. 
Geležinio vilko ordinu. 

Sveikir.ame, dž iaugiant • 
drauge ir didžiuojat.-

Brolis Stasys, lyg tas 
lietuvišku girių ąžuolas plačiai 
išsišakojęs lietuviškoje v. 
Rochesterio skautiškoje *:nii 
pastatė nepamiršta m 4 gert . 
darbelio p t ink lą . 

Skautininkas Stasys Ilgūną 
gimė Lietuvoje Kėdainių 
apskr. Mcgo teatrinį gyvenimų, 
vaidybų, dainą iš šokį Ja 
1938-40 m. Kaune ir 1940 43 m. 
Vilniaus teatre dirbo kaip pro
fesionalas teatrinio grimo ir 
peruku paruošimo darbų. Vokie
tijoje Veličkos-Sodeikos an 
samblio grimorius. šok*jas ir 
dainininkas. JAV dirbo BU 
Chicago; Rochesterio, Mon 
trealio ir Hamiltono lietuvių 
teatrų kolektyvais. 

Brolis Stasys j LSS įsijungė 

1934 m. Lietuvėj,-, Kaune. 
Vadovavo draugovėms Lie 
tuvoje. Vokiel :i- . • Sėli 
gensl ate. -I '. H c!. rster, 
N Y. 1951 m. „Dainavos' vieti 

inkijos vietininkas. Vietini 
k'jo« darbas nesiribojo vien 

utiska veikla, hrt plačiai 
ikojo lietuviškame Roches-

• • įo < . e ne. Neišsemiani., 
;iai« darbeliais 

jis įsijungia į bendi lietavišl . 
veiklą: ihorą, ti isš >kius 
rad pai i ,jijos 

:. rūstinę mokyklą. 
V .s Stasio Ilgūno, skautišl 

Irirbo : eli m siekia 57 
metus. Keli- huvo įvairus, 
j d i - ' ! > ' • y r a 

as pavyzd) ūmiems; 
ui- . 

skautininko 
is i k 

r \ ip įai galė< 
tall i darbe?" 

•bu ' ' 
kin;in, v •• .j Ilgu 

i- -
-. 

nepevargl lietu 
daj 

I K . 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 V^ 55 St . Ch icago. IL 
Tai . (1-312) 4 7 6 - 2 1 1 2 

• . 5 r ? 9 " : Ave . H i c T / y •< D II 
Tai (708) 598 8101 
Vnl ; r ] H SUS Mr ima 

Tai kabineto Ir buto: (708)652 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS ia CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . . Cicero 

Kasdien 1 ;ki 8 vai vak 
šskyruS treč Sešt 12 'ki 4 vai popiet 

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v e . . Sulta 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd . . Chicago. IL 
81 St ir Kean Ave . Justice. IL 

Tel (1-312) 565-2960 įveikia 2* vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
S P E C I A L Y B Ė - P L A U Č I Ų L I G O S 

4 7 0 0 W . 9 5 St . 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 2 5 3 3 

T « l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKLIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k R d . 
V V e s t c h e s t e r . IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 

DR. S. LAL 
SPFCIALYBE - V IDAUS LIGOS 

2454 W. 71«t Straet 
(1-312) 4 3 4 - 2 1 2 3 
Pum 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2 7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU P U S - E S I R 

PROSTATOS CHIRIJRGUA 
2656 W. 63rd St ree t 

Vai antr 1-4 v p p " "etv 2-5 v p i 
Šešt paqai susitarimą 

Kabineto tai . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348: 
Raz. (1 312) 7 7 9 - 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W 6 3 r d St. 
V i i pagal susitarimą p i rm ir ketv 12 4 

6 9. antr t?-6 penkt 10 12 1 6 

Kab. tai (1 312 ) 471 -3300 ; 
Raz. (708) 4 4 2 - 8 2 9 7 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KAR()>OLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadz la Ava . . 
Chicago. III. 6 0 6 5 2 

F'.rm antr ketv ir penkt 
. . - : • ' • • m ą 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus igų gydytoms 

Kalbame hetuv.škai 
6 1 6 5 S. Archar Ava. (prie Austm) 

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

A R A S Ž L I O B A . M . D 
A K I Ų C H I R U R G I J A 

A K I Ų L I G O S 
G o o d Samarl tan Medical Center 

Napervl l le Campus 
102U E. Ogdan Ava. . Sulte 310. 

Napervl l le IL 6 0 5 6 3 
Ta i . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 586 -3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
G Y D Y t O J A S IR CH'RURGAS 

6 7 4 5 We«t 63r Street 
Vai pirm antr ketv 'r penk? 3 6 

. ,0,r c,-. "it : 

• 

http://WUKl.il


Užsidarymas nuo kitų 

NERODO IŠMINTIES 
Pasaulis pasidarė mažas, kai 

bet kokia žinia per minutę gali 
pasiekti kitą pasaulio kraštą 
Naujoji t echno log i j a , susi 
siekimo priemonės, satelitai , 
kurie vaikščioja padangėmis, 
palengvina ž m o n ė m s vieni 
kitus pasiekti, valstybėms ir 
tautoms sumegzti ryšius, ideolo
gijoms plėsti savo idėjas. Ir tai 
nepasidarė per vienerius ar net 
kelerius metus, bet ėjo šimt 
mečiais, kol žmogus pasidarė 
tikrai žemės viešpats, galįs pa 
siekti kitus žiniomis ir idėjomis. 

Ar tai jau gerai , ar žmoniška 
ir žmonėms palengvino7 Šis 
klausimas ne tu r i a tsakymo. 
Svarbiausia, kad žmonės vienas-
kitą suprastų, kad neįtarinėtų 
bloga valia, jei kas gyvena pagal 
savo įsitikinimus ir sąžinę. Tai 
yra d i d ž i a u s i a s d a l y k a s 
santykiuose su ki tais , tarpusa 
vio veikloje, žmonių ryšiuose. 

Čia ir norima, kad nenugalė 
tų siaurapročiai, kad įsitiki 
nimus neprimestų kitiems, nors 
savo pačių įsi t ikinimų gerai 
nežino ir nesistengia žinoti. Tai 
ir daro sunkumus santykiuose 
vienų su ki ta is , ypač kai san
tykiai išeina už žmonių ribų. o 
liečia tau tas ir valstybes. Ka 
daise prancūzų rašytojas Serre 
sakė, kad . . S i a u r a s p ro tas 
užsidaro savo išskirioje idėjoje, 
savo vienašališkoje pažiūroje, 
įsikalina ankštoje savo sistemos 
celėje, užtrenkia duris ir langus 
ir nusisuka nugara į erdvę ir 
beribę". 

Tokie žmonės visuomenėje, 
politikoje, santykiuose su kitais 
žmonėmis y ra siauri ir sunkūs. 
Su jais negali kiti susikalbėti , 
nes jie mano tur į visą tiesą, o 
turi iš tikrųjų tik tiesos nuo
laužas, t ik f ragmentus ir nori 
savo siauras pažiūras primesti 
visiems. Tai ypač žymu išei
vijoje ir išeivijos svarbiose or
ganizacijose, kai jos ne tur i 
pakeičiamų žmonių ir vadovų, 
galinčių b ū t i pr iešakyje ir 
suprasti ki tų pažiūras, idėjas, 
mintis ir užmojus. Tai svarbu 
organizacijoms, svarbu ir visai 
veiklai. 

* * * 

Veikloje svarbus yra paži
nimas valdomųjų, užsidegimas 
siekiamu t iks lu , nuola t in i s 
ieškojimas naujų ir paveikesnių 
pr iemonių. S u d a r o į t a m p a 
nepapras t i įvykia i , kur iuos 
matome savo tarpe, bet taip pat 
įvykiai, kur ie reiškiasi pasau
lyje. Juos reikia matyt i , į juos 
reaguoti , juos perduot i tei 
giamai ir neigiamai savo arti
miesiems. Būt ina yra matyt i 
neigiamybes ir te ig iamybes 
savoje aplinkoje, bet taip pat 
matyti ir visus politinius pasi 
keitimus pasaulyje. 

Ypač bū t ina žinoti, kad mes 
čia reikalingi ir t a m kraštui , 
kuriame gyvename, i r t am kraš 
tui , kuris pasitiki mūsų veikla, 
tiki mūsų galėjimu gera padą 
ryti. Užsidaryti savo kiaute išei
vijoje ar laisvėjančioje tėvynėje 
yra užmiršti savo pareigas ir 
nesidomėti savo tautos ateitimi. 

Tas pa ts Serre sako, kad 
..Siauraprotybė uždaro idėjas, 
kaip ir širdis, i kalėjimus ir at 
skiria jas sienomis, kurių storis 
kliudo susisiekti. J i grobia min 
tis, didžias visuotines ir pilnas 
mintis, ir j a s supjausto į ga 
balėlius, o t a rp tų vargšų gaba 
lėlių sukelia aršius tarpusavio 
karus" (Au Large). Ir tai atsi
tinka mūsų organizacijose, poli

tinėje veikloje, visuomeniniuose 
pasireiškimuose, kultūriniuose 
reikaluose Siaurumas gresia 
sustingti , nebetekti ugnies, tik 
saviškių tarpe apaštalauti ir 
nebeužgriebti naujų plotų savo Į 
idėjoms ir nuotaikai, o kiek
viena idėja, kol ji nori būti gyva, 
turi ekspansyviai ir intensyviai 
olėtotis. Kitaip ji ims merdėti. 

I dvasios ir proto siaurumą, 
žiūrime pakankamai akylai, bet Į 
nedrįstame idėjų išjudinti savo 
veikloje. Dabar gi reikia jas iš
judinti , kad mūsų išeivijoje 
idėjos, mūsų mintys ir užmojai 
pasiektų gyvuosius už laisvę ko
vojančius, juos paskat in tų , 
jiems duotų bent moralinės pa-
s p i r t i e s . jei nepajėgiame 
material iai jų sušelpti. Juo 
toliau ir daugiau mes matome 
siekiančių laisvės savo brolių ir 
sesių tėvynėje, juo daugiau 
turime atverti savo protus, savo 
širdis, pradaryti savo uždarą 
kiautą ir nemanyti, kad tik mes 
vieni esame laisvės nešėjai ir už 
laisvę kovotojai. 

Pasaulio pasikeitimas turi 
m u m y s e sužadin t i didesnę 
energija ir ryžtą toliau vesti 
kovą. Bet ta kova jau reikalau
ja naujų metodų, naujų žmonių, 
naujų protų ir širdžių. Mes 
n e t u r i m e žiūrėt i į atvyks 
tančius. kurie atvyksta asmeni
niais reikalais. Turime žiūrėti 
atviromis akimis į savo tautos 
ateitį, į jos gerovę. į jos laisvę ir 
nepriklausomybę, taip pat į 
valstybės sudarymą 

Naujoji valstybė nėra pagal 
mūsų turimą modelį. J i yra 
t ikra prasme nauja, turi naujas 
idėjas, savaip supranta vals
tybini, visuomeninį ir politinį 
gyvenimą la i svame kraš te , 
nešusį pusšimtį metų vergijos 
pančius. Ir dabar mes negalime 
džiaugtis savo platumu, kai iš 
tikrųjų esame tik siauri išeivijos 
žmonės ir menki tautos atsto
vai. 

Išeivija buvo kovinga atstovė 
netolimoje praeityje. Nors tau
ta buvo priversta mus pavadinti 
nulūžusią šaka. bet mes tautos 
idealus išlaikėme dešimtme
čiais. Juos perduodavome savie 
-iems. Jie priimdavo su baime 
ne mūsų idėjas, bet mūsų siau
rumą ir nesistengimą suprasti 
savųjų kančių, jų persekiojimų, 
okupantų jiems daromos žalos. 

S i a u r u m a s orasikišo išei
vijoje, ypač visuomeninėse ir 
politinėse organizacijose. Tas 
s iaurumas neturi prasikišti 
dabar, kad jie laisvę nori įvesti 
visame krašte — senesniųjų 
tėvynėje, jaunesniųjų tėvų 
krašte. Mūsų žodis dabar kaip 
t ik turi būti atviras, taip pat ir 
l a b a i a t s a r g u s , kad mes 
jaustume juos kovojančius net 
dabar už laisvę. Mes tik buvome 
kovotojai, o dabar esame jų 
parama ir patarėjai. 

Niekada nebuvo ir nėra taip 
reikalingas mūsų žmogiškas 
platumas, t ikras savųjų supra
t imas, jų metodų ir kovos bei 
veiklos būdų įsivedimo pripaži
nimas, kaip dabar. Laisvė yra 
jau ne miražas, bet tikra, tik dar 
nepakankamai plati, daugelio 
i šnaudojama, senojo raugo 
užteršta. Išeivijos protas jiems 
reikalingas, bet reikalinga ir 
širdis. Mūsų protas neturi būti 
sustingęs. Jis turi uždegti tą 
ugnį. kuri jau rusena ju gyveni
muose, jų širdyse, jų žodžiuose. 

A. D. 

* * a g s » * * * 

Lietuvių muzikos šventės rengėjai. Iš kairės: Kanados LB pirm. Juozas Krištolaitis, muzikos 
šventės komiteto pirm. Stasys Baras. JAV LB - išto valdybos pirm. dr. Antanas Razma. 

Nuotr J. Tamulaičio 

STASYS BARAS, 
MUZIKOS ŠVENTĖS 

KOMITETO PIRMININKAS 
Pasisakymas apie praėjusią šventę 

Lietuvių muzikos šventė, gal 
tiksliau būtų buvę pavadinti 
Lietuvių kultūros dienomis, nes 
apėmė plačius muzikos, kultu 
ros ir meno barus, jungusi 
išeivijos ir Lietuvos menines 
jėgas, parodė lietuvių pajėgumą 
ir stiprybę, siekiant Lietuvai 
pilnos nepriklausomybės. Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko, gal reiktų vadinti t ikru 
Lietuvos prezidento vardu, nes 
faktiškai tas pareigas eina. 
Vytauto Landsbergio lankyma
sis Amerikoje ir dalyvavimas 
muzikos šventės atidaryme su
teikė ir politinį antspalvį, o kar
tu ir lietuvių išeivijos ilgametės 
veiklos pripažinimą. 

Muzikos šventė vyko JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės vardu, bet visą pasiruošimo 
darbą ir finansų telkimą atliko 
šventei ruošti organizacinis ko
mitetas, pirmininkaujamas vi
suomenininko Stasio Baro. 

Kadangi Lietuvių muzikos 
šventė praėjo didingai ir be abe
jo jau galima apčiuopti įvairius 
įspūdžius — kritikų, žiūrovų bei 
talkininkų atsiliepimus ir finan
sinius duomenis, tai kreipėmės 
į darbštųjį organizacinio komi
teto pirmininką Stasį Barą 
pasidalinti patirtais įspūdžiais. 

K a d a ir kas Tave pakv ie t ė 
tokią didingą lietuvių šven tę 

ANTANAS J I ' 0 D V ALKIS 

suruošt i? 
— 1990 metų liepos mėnesį 

Chicagoje turėjo įvykti septinto
ji dainų šventė, kuri dėl tuo 
pačiu metu rengiamos dainų 
šventės Vilniuje buvo nukelta į 
šių metų gegužė? 26 savaitgalį. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirm. dr. An
tanas Razma, pasitaręs su sep
tintosios dainų šventės pirm 
Vaclovu Momkum. valdybos 
vicepirm Birute Jasaitiene ir 
kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėniene. pakvietė mane koor
dinuoti šventę, į kurią jungėsi 
ir Lietuvių opera Chicagoje. pa
statydama operą „I Lituani". 

— Kokie renginiai įėjo į 
ruošiamos muzikos šventės 
apimtį ir už kuriuos tiesiogiai 
buvo atsakingas komitetas? 

— Kaip anksčiau minėjau, tik 
dainų šventė ir opera turėjo 
tilpti į Lietuviu muzikos šventė* 
rėmus, tačiau reikėjo pateisin 
ti 82 menininkų iš Lietuvos 
atvykimą ir padengti susi
dariusias išbidas. Muzikos 
šventei rer.u'ti komi te tas 
nu ta rė praplėsti renginių 
kalendorių kitais renginiais, 
panaudojant vietinių ir 
Lietuvos menininkų potencialą. 

Vienuolika renginių buvo išdės
tyti tarp gegužės 15 ir 26 dienų. 

Muzikos šventė pradėta gegu
žės 15 d. religinės muzikos 
koncertu, skirtu 50 metų į 
Sibirą trėmimams paminėti. 
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis atidarė Lietuvių 
muzikos šventę ir dalyvavo reli
ginės muzikos koncerte. Mes 
esame dėkingi prezidentui, kad 
savo dalyvavimu pagerbė per il
gus metus išeivijoje puoselėtą 
kultūrą. Prezidentas ir jo žmo
na Gražina buvo kviesti daly
vauti visuose šventės renginiuo
se, tačiau dėl įtemptos padėties 
turėjo grįžti ir tęsti kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę. Ge
gužės 17 d. įvyko poezijos 
dienos, o gegužės 18 dieną — 
premijų šventė. Gegužės 19 ir 
24 d. operos .,1 L i tuan i ' " 
pastatymai, gegužės 22 d. — 
baleto koncertas, gegužės 25 d. 
— jaunimo subuvimas-šokiai. 
gegužės 26 d. iškilmingos pa
maldos katalikams ir liutero
nams, o po pietų septintoji dainų 
šventė ir vakare pokyliai suau
gusiems ir jaunimui. Gegužės 
28 d. paskutinis renginys — at
sisveikinimo koncertas. Šventės 
apimtyje vyko įvairios dailės ir 
tautodailės parodos muziejuje ir 
meno galerijose. UŽ visus išvar
dintus renginius komitetas bu

vo atsakingas ir juos finansavo. 
— Gal gali suminėt i veiku

sius komitetus be i komisijas 
i r jų p i rmininkus? 

— Sąrašas i lgokas ir jį 
pateiksiu alfabetine tvarka. 
Stasys Baras - pirmininkas. 
Birutė Jasaitienė — finansai, 
Dalia Kučėniene — kultūros 
tarybos atstovė, Vaclovas Mom-
kus — dainų šventės pirminin
kas. Vytautas Radžius — Lietu
vių operos valdybos pirminin
kas, Alė Steponavičienė — 
iždininkė. I šva rd in t i šeši 
asmenys sudarė egzekutyvinį 
komitetą, k u r i s rūpinosi 
įvairiais reikalais ir labai 
dažnai su vieno asmens išim
timi sueidavo pasitarti ir pada
ryti svarbius nutarimus. 

Didyjį komitetą sudarė 19 
asmenų: Petras Aleksa — meno 
reikalai. Danutė Bindokienė — 
šventės leidinys, Jonė Bobi-
nienė - svečių iš Lietuvos nak
vynės ir globa, Salomėja Dau-
lienė — religinės muzikos kon
certas ir ūkio reikalai. Salomėja 
Endrijonienė — poezijos dienos 
ir šventės suvenyrai, Silvija 
Kučėnaitė-Foti — anglų spauda. 
Rūta Juškienė — garbės svečių 
kvietimas, Alė Kėželienė — 
mecenatų ir svečių priėmimas. 
Ramunė Kubiliūtė — protokolų 
sekretorė, Edvardas Lapas — 
komerciniai skelbimai, Petras 
Petrutis — radijo laidos, Algis 
Putrius — renginių bilietai, 
Marija Remienė — pokyliai, 
Ramoną Steponavičiūtė — dai
nų šventės dalyvių nakvynės, 
Vladas Stropus — lėktuvų bilie
tai ir transportacija. Jonas 
Tamulai t is — fotografija, 
Aldona ir Ramojus Vaičiai — 
specialūs renginiai , Juozas 
Žygas — lietuvių spauda. Komi
sijų pirmininkai sudarė pako-
misijas. kurios jiems padėjo 
įvykdyti pasiimtus darbus. 

Kam kilo idėja pasikviesti 
Vilniaus operos dainininkus, 
baletą ir y p a č žmonių skai
čiumi gausų orkes t rą? 

— Mintis pasikviesti Lietuvos 
operos ir baleto teatro dalyvius 
atėjo iš Lietuvių operos Chicago
je. 1989 m. Trube-iūro pasta
tyme dalyvavo Irena Milkevi
čiūtė. Virgilijus Noreika ir Ar
vydas Markauskas. Šių metų „I 
Lituani" pastatyme dalyvavo 82 
menininkai iš Lietuvos kas yra 
operos meno vadovo ir dirigen
to Alvydo Vasaičio nuopelnas. 
Šiuo metu Chicagos lietuvių 
opera vieši Lietuvoje. Ten bus 
lyg oficialus Lietuvių muzikos 
šventės uždarymas. Linkime 
jiems sėkmės tinkamai repre
zentuoti išeivijoje išugdytą 
kultūrą. 

— Kip sekėsi tvarkytis su 
įvažiavimo vizomis? 

— Iškvietimus nesunku buvo 
sutvarkyti, nes tik reikėjo į 

Lietuvą išsiųsti atvykstančių 
sąrašus, užtikrinant, kad, jiems 
viešint Amerikoje, bus suteiktas 
pilnas išlaikymas ir, reikalui 
esant, medicinos pagalba. Su 
įvažiavimo į JAV vizomis jau 
daug sunkiau klostėsi. Faksai ir 
telefoniniai pasikalbėjimai su 
valstybės departamento parei
gūnais reikalų nesutvarkė, ir 
reikėjo gauti darbo vizas, nes 
renginiuose, kuriuose dalyvavo 
mūsų svečiai, buvo imamas 
įėjimo mokestis. Čia daug 
mums padėjo Asta Banionytė 
Washingtone, kuri patarė kreip
tis į kongresmano Russo įstaigą. 
Gautas rekomendacinis laiškas 
pagreitino vizų gavimą. Kar
tais atrodė, kad mūsų pakvies
tiems menininkams nebus lem
ta dalyvauti šventėje.Visos 
kliūtys buvo nugalėtos ir pa
galiau gavome pranešimą, kad 
vizos Maskvos ambasadoje bus 
išduotos. Paminėtina Alė Ste
ponavičienė, kuri nepaprastai 
daug prisidėjo prie įvairiausių 
formų užpildymo ir laiškų rašy
mo. Nugalėjus vieną kliūtį, at
s i rasdavo ki ta . Aeroflotas 
atsisakė už rublius parūpinti 
bilietus. Reikėjo bilietus pirkti 
iš lenkų bendrovės Lot, mokant 
doleriais. Kelių naktų miegą 
sutrukdė paskambinimai iš 
Lie tuvos , kad rusai gal i 
neiš leis t i keliaujančių per 
Varšuvą, o pinigai jau buvo 
sumokėti. Lenkai šį kartą buvo 
džentelmenai ir pažadėjo visus 
p in igus sugrąžint i , j e igu 
sovietai sutrukdytų mūsiškių 
kelionę. Tik visiems suvažiavus į 
Chicagą, neliko jokių abejonų, 
kad šventė įvyks. 

— Muzikos šventė b u v o di
dinga, be t brangi . Ar komite
t a s nes ibaimino dėl l anky to
jų dalyvavimo ir f inansinių 
išteklių sutelkimo? 

— Komitete vyravo nuomonė, 
kad mūsų mecenatai mus pa
rems auka, o žiūrovai užpildys 
renginių sales, nes pirmą kartą 
per 50 metų išeivijos ir Lietuvos 
menininkai kar tu dalyvaus 
šventės rengiriuose. Lietuviška 
spauda ir radijo laidos atliko 
nepaprastai svarbią misiją, in-
formuodamos visuomenę apie 
šventės renginius. Keliais atve
jais buvo išsiųsta po 13,000 
laiškų, prašant aukų ir infor
muojant apie šventę bei joje 
dalyvaujančius menininkus. 

— Žinau, ne visos sąska i tos 
yra gautos ir gal ne t k a i 
kur ios da r n ė r a pas i ekus ios 
komiteto iždininkę, b e t ga l 
gali suminėt i j a u a p m o k ė t a s 
išlaidas? 

— Nenorėčiau čia leistis į 
pilną apyskaitą. Pilna Lietuvių 
muzikos šventės apyskaita, kiek 
vėliau, bus paskelbta spaudoje. 
Mano asmeniška filosofija čia ir 

(Nukelta į 4 psD 

UNDINE 

Mokslas mūsų senatvėje yra 
būtina priebėga ir, jeigu jaunat 
vėje to medžio nepasodinsime, 
kai būsime seni. neturėsime to 
pavėsio. 

Chesterfield 

Meilės žavingoji jėga ir yra ta. 
kad ji kilnina tai. ką pasiekia 
jos dvasia, kaip saulė, kurios 
auksiniai ^pinduliai ir audros 
debesis auksu paverčia. 

Grillparzer 

N O V E L Ė 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N L 

Kai rudenį jiedu atsisveikino. Rimui pavyk ją pa
bučiuoti ir išgauti pažadą, kad ji jam rašysianti 

— Bet tavo laiškai manęs nepasieks, Rimai, nes 
mano adresas nepastovus. Tu geriau sėdėk prie savo 
skulptūrų, — juokaudama patarė ji, prieš eidama i 
lėktuvą, kuris ją turėjo nugabenti įjos darbovi«' Kali
fornijoje. Ilgai stovėjo jis, akimis lydėdamas pašilusį 
lėktuvą, kol ūždamas, virpindamas žeme, sprau-minis 
lėktuvas išnyko iš akių. 

Rimo tėvai jo draugyste su Raminta neb 
tenkinti, o ir jos tėvų namuose jis dažnai ne-
Jis tik gyveno prabėgusios vasaros prisiminim 
susitikimus pliaže, o po jų, lyg sekant pradėt 
ciją. vaišes Rimo bute. Rimas iš anksto viešr. 
davo paruoštų skanėstų, aptvarkęs butą, nors H imin 
ta to nevertimo sakydama, kadjai geriau pal kanti 
„tikra, meniška netvarka — idėjų lopšys". Nei L* buvo 
Ramintos atostogos, nors rudenį ir pradžioje . mos ji 
retkarčiais atskrisdavo į namus Tada Rimas ja Kvies
davo į simfoninius koncertus, parodas, o kart. is net 
į naktinį klubą pavakarieniauti ir pašokti. Tik lamin
ta tokioje aplinkoje visada pasikeisdavo, iš žaisr mgos, 
šiltos merginos virsdavo į Šaltą ir kartais sark -tiška 
manekeną, nes tas faktas, kad beveik visur \r isada 
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ją atpažindavo tiek restoranų patarnautojai, tiek 
svečiai, atimdavo didelę dalį jų susikurto intymumo. 

Rimas giliai išgyveno savo meilės ekstazę, nors tik 
labai subtiliai išdrįsdavo ką nors romantiško Ramin
tai pasakyti. O tiek meilės žodžių noko jo lūpose, ir tiek 
daug nerimo draskė jo širdį. Bet jis visada buvo šelmiš
kai link«mas. prisiderindamas prie jos nuotaikos ir 
skonio. Jam atrodė, kad jis bučiuotų kiekvieną jos kojų 
paliestą žemės pėdą, todėl ir atsisveikindamas su ja 
buvo neapsakomai skaudus, nes nebuvo jokių rytojaus 
pažadu nei vilčių Tik jo darbas liko jo gyvenimo pagrin
dine atrama, nes stiprus meilės jausmas, neišsi
pildančių svajonių našta ir ilgesys išsiliejo į jo skulp
tūras stipriau negu iki šiol. Meno rateliuose jo var
das jau pradėjo darytis žinomas ir recenzentai po vienos 
parodos jo skulptūras ne tik pozityviai įvertino, bet dar 
ji pagerbė specialiu pokalbiu televizijos programoje. 
Pardavus ..Krepšininką", kuris po keletos mėnesių 
buvo iškilmingai atidengtas naujai pastatyto stadio
no iškilmių metu. Rimui pradėjo plaukti užsakymai. 
Susidomėjo juo ir lietuviškoji visuomenė, ir pava
sarėjant lietuvių namuose buvo nutar ta surengti jo 
skulptūrų parodą. Toks pasiūlymas Rimui patiko, kad 
ir lietuviška visuomenė jo nori. Reikėjo pradėti daryti 
parodai tinkamų kūrinių atranką, o buvo pakankamai 
ir lietuviu mitologijos temomis. Bet garbingiausią vietą 
užėmė dar niekam nerodyta grakšti undinė, savo 
liekną kūną. kaip strėlę, paruošusi pasinėrimui į 
bangas... Ir aukštas, ilgaplaukis vaidila su kanklėmis, 
ir suktinį šokanti pora... Savo knygoje Rimas turėjo 
daugybę Ramintos škicų, kol pagaliau gimė undinės 
ideja. Ir sudėjo jis į „Undinę" visą savo sielą, kol ji 
išniro iš jo vaizduotės gelmių, jo rankų glamonėjama 
ir formuojama, kaip dinamiškai romantiška skulptūra. 

savo bruožais ir kūno linijomis tapdama gyvu Ramin
tos atvaizdu. Mylėjo jis savo „Undinę" ir ją slėpė nuo 
žmonių akių, nenorėdamas su niekuo tuo savo tur tu 
dalintis. Net ir pati Raminta apie „Undinę" nieko 
nežinojo. Tai jai ruošiama dovana, jei... Jei... I r t a s , j e i " 
buvo Rimo didžioji problema, jo tamsios nežinios 
kančia, nes rytojus bus beprasmiškas, jei jame nebus 
Ramintos. Žurnaluose ir laikraščiuose jos nuotraukos 
dažnėjo, o laiškai ir atvykimai retėjo. Rimo meilė, kurs
toma ilgesio ū* nežinios, įsiliepsnojo į jį visą apvaldantį 
ugniakurą. „Undinė" buvojo ilgesio valandų užmarš
ties, džiaugsmas ir paguoda. Rytais jis su ja pasi
sveikindavo, kartais ranka švelniai paliesdavo jos 
skruostą, perbraukdavo per pečius, ir jam atrodydavo, 
kad ji gyva, kad ji arti , jo mylimoji, tolimoji Raminta. 

Artinosi parodos laikas. Prasidėjo pasitarimai su 
lietuvių namais, su dekoratoriumi, kuris turėjo 
parūpinti stovus ir stalus, ir aptarti dar įvairius 
praktiškus reikalus. Pagaliau su kelių vyrų pagalba, 
atsargiai ir su pagarba, jo skulptūros buvo pakrautos 
į sunkvežimį ir iškeliavo į Lietuvių namus. Ilgai jis 
kovojo su savim, ką daryti su „Undine", tačiau parodos 
rengimo komiteto pirmininkas netikėtai užtiko balta 
marška uždengtą ..Undinę". Po ilgų ginčų ir įtiki
nėjimų, Rimas sutiko ir „Undinę" išstatyti parodoje, 
tik su sąlyga, kad ant jos bus padėtas užrašas „parduo
ta". Ponas Laukaitis neprotestavo... 

— Jūsų reikalas, pone Tauteni, ir jūsų valia, bet 
būtų tikras nusikaltimas tokią nuostabią skulptūrą 
slėpti, — su maloniu priekaištu balse kalbėjo jis, ir 
Rimas, jo įtikintas, nusileido 

Tuo tarpu dienos slinko pamažu, o iš Ramintos 
jokios žinios. . . 

(Bus daugiau) 

. • 
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Gegužės mėi <i Lietuvoje lan- suprasdami, kad pasitobulinę 
kėši Overbr. k aklųjų mo- užsienyje Lietuvos žmonės par-
kyklos Philadelphijofe tarp- veš į Lietuva didžiausiu turt:» -
taut inės pro^ • nios direktorė žinias. 
Annke Rimr«j šios viešnagės Lietuvos kultūros ir švietimo 
metu A. Rjmrott domėjosi ministerija kreipėsi į A.P.P.L.E. 
aklųjų ir silp' ;»egių mokymu bendrija, kviečiant ja tarpi-

CLASSIFIED GUIDE 

e prezidentas V*>-tautas Landsbergis atidaro Lietuvių muzikos šventę 1991.V.15d. religinės 
nuz; Los koncertu, skirtu prisiminti Sibiro trėmimams, įvykdytiems pi ieš 50 metu Maskvos komu 

: Koncertas įvyko Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje B-ighton Parke Chkagoje. 
Nuolr. -J. I amulaičio 

STASYS BARAS 
• Atkelta iš 3 psl) 
Lietuvių fonde yra paprasta: iš 
visuomenės gautų aukų reikia 
su visuomene ir atsiskaityti. 

Norėčiau pasisakyti dėl Ann 
•Jillian honoraro, nes tuo reikalu 
etm gavo-; kelis paskambi n i mus. 
Kad jai buvo išmokėta 10 15.000 
aolerių. Ann Jillian honoraro 
neprašė. t ik komite tas 
apmokėjo kelionių biurui už du 
p»rmos klasės lėktuvo bilietus 
Los Angeles Chicaga ir atgal 
o y-40 dol. ir 3 naktų viešbutį ir 
maistą 891 dol. 

- Kaip a t r o d o šven t ė s 
finansai ir a r sudursit galą su 
galu ir, jei bū tų pelnas, kur ji 
dėsite, kam atiduosi te , nes 
komitetas, ga lu t inę apyskai
tą padaręs , išsiskirstys? 

Šventės finansai atrodo ge 
rai ir ne tik galą su galu sudur-
sime. bet turėsime ir nemažą 
likutį - per 40.000 dol., kurį 
perduosime -JAV LB krašto vai 
ivbai. kaip Lietuvių muzikos 
-ventės rengėjai. 

- Gal a tsk i ra i ga lė tum tar
ti žodeli apie svečių iš Lietu
vos priėmimą ir jų globą, nes 
priglausti ketver tą savaičių 
80 svečių nė ra lengva. Kas 
daugiausia d a r b o ir š irdies 
įdėjo? 

— N e l e r g a buvo apgyven
dinti 82 asmenis paskirose 
šeimose 3 4 savaičių laikotar 
piui. Septynis orkestro narius 
reikėjo apgyvendinti motelyje. 
Daliai svečiu įeik- io parūpinti 
maitinimą, nes apsistojus 
šeimose, kur abu šeimininkai 
d.tbu, nebuvo saKvju juos mai
tinti. Chicagos lietuviai parodė 
didelį nuošiHuma priimdami i 
savo namus tokį 2ausu būrį 
menininku. Jonė Bobinienė 
parodė r. paprasta sumanumą. 
Įirdj ir ei rgiją, parūpindama 
pastoges it pai odžius motiniška 
globų 

— Kokia Tavo nuomonė 
apie gražiai praėjusią šventę, 
p a t i r t i d ž i a u g s m a i ir 
n u s i v y l i m a i . sveč ių iš 
Lietuvos laikysena ir talka? 
Ar patartumei ateityje pana
šias kul tūr ines dienas ruošti 
ir kokią iš to matai abipuse 
naudą' ' 

- $v».-n:e jau praeityje. Kai 
žiūriu iš perspektyvos, asme-

- , laikau ja pasisekusia 
Komiteto tikslas buvo užpildyti 
renginiu sales publika, finansiš 
kai suvesti galą su galu ir bent 
803 publikos. gri7u«i į namus. 

nesigailėtų, kad nuėjo į vieną ar 
kitą renginį. Tikiu, kad tas 
visas sąlygas išpildėm su 
kaupu. Žinoma, yra kitokių 
nuomonių ir kritikos, bet tai 
na tūra lu ir taip turi būti. 
Asmuo, nusipirkęs bilietą, turi 
pilna teisę pasisakyti, kas jam 
patiko ar nepatiko. Mokantys 
rašyti gali savo nuomonę reikšt' 
ir spaudoje, tvirtai tikėdami, 
kad tik jų parašyta nuomonė 
yra išmintinga ir teisinga. 

Kartais apmaudas ima, kai 
tokie „kritikai" prikiša rengė 
jams neapdairumą ir apsileidi 
mą. Vienas toks ..kritikas" 
rašydamas „Drauge" pasigedo, 
kad nebuvo aprašyti chorai ir 
dirigentai, nebuvo jų nuotraukų 
ir 1.1. Tokiems rašytojams 
patartumėm atsiversti Lietuviu 
muzikos šventės leidinį, kuria
me yra pasigendama visa infor
macija. 

Vienas iš komisijos pirminin
kų užsirūstino, kad jam nebuvo 
padėkota dainų šventėje. Asme
nys, apsiėmę atlikti svarbesnes 
ar mažiau svarbias pareigas, 
ne tu rė tų laukt i iš kolegų 
darbuotojų viešų padėkų bei 
liaupsinimo. Visiems darbuo 
tojams jau yra padėkota šventės 
leidinyje ir dar bus padėkota 
spaudoje, pateikus šventės pilna 
finansinę apyskaitą. 

Vienas „žurnalistas" parinko 
kitų dviejų „žurnalistu" nei 
giamus pasisakymus ir, juos 
pažodžiui nukopijavęs, nepridė 
jęs net savo nuomonės, atspaus 
dino savaitraštyje, inicialais pa 
sirašytame straipsnelyje. Tik 
i iiiusiai minėtas asmuo neskai 
tė teigiamų pasisakymų lietu 
vių ir anglų spaudoje apie 
šventės renginius Padarėme ir 
mes klaidu, nes. kas nedirba, 
tas neklysta. Kritika yra teika 
linga ir. sakyčiau būtina, jeigu 
ii nėra tendencinga. Iš jos visi 
mokomės! 

Tikriausiai ne daug kas žino. 
kad dainų šventė galėjo visai 
neįvykti dėl dviejų elektros 
transformatorių sudegimo Po 
derybų buvo išnuomoti du 
generatoriai, kurie išgelbejg 
dainų šventę. Netur in t 
pakankamo voltažo ir išlygintos 
srovės, nukentėjo apšvietimas 
ir garso įrašymas į juosta 
Gaila, nes šioje dainų šventėje 
atliktos dainos gal pirmą karta 
skambėjo taip darniai ir diri 
gentų buvo pravestos puikiai 
Gerai, kad pavyko padaryti g<-i u 

video įrašą. Dabar vedame dery
bas su pav iljoiio vadovybe, kad 
jie nors dalinai kompensuotų už 
padarytą mot ai ii,ę ir materiali
nę skriauda. 

Su svečiais iš Lit tuvos buvo 
malonu bendradarbiauti ir 
jausti jų nuoširdų įsijungiama, į 
švente ir dideli dėkingumą už jų 
atsikvietima į Brasu šalį 

Didysis tikslas pas iek tas 

Lietuvoje. Tu< kslu ji aplankė 
V i l n i a u s A t a n o J o n y n o 
internatinę ai ujų ir silpnare
gių mokyklą Buvo susitarta, 
kad Philadeli iijos Overbrook 
m o k y k l a ski rs s t ipend i j a s 
1991-92 moks metams dviems 
A. Jonyno mokyklos abitu 
t ientams ir 'kytojui Vitui 
Purliui, kuris yra ir Lietuvos 
Respublikos kultūras ir švie
timo ministei s darbuotojas, 
koordinuojant - akiųjų bei 
kutčiųjų ugdyt a. Iš abiturientų 
tarpo buvoišrr ikt i du mokiniai 
su labai gero1 : lekomendaci-
joni, gabūs ir darbštūs jau
nuoliai. Tai Re- ngijus Audiejai-
tis ir Sergejus Mechas. 

Tačiau, kaip A. Jonyno mo 
kyklos direkt< ė A Daujotienė 
sako ,....kelias į žinias pasirodo 
labai sunkus ' Iškilo eilė pro 
blemų. Pirmiausia reikėjo pa
r ū p i n t i doler iu apmokė t i 
kelione. Čia i pagalbą atėjo 
Lietuvos Medžiotoju draugija, 
paaukojusi šiuo tikslu 2000 
doleriu, kurie buvo gauti už me 
džioklę. Nepaprastai džiugu, 
kad Medžiotoju draugija taip 
jautr iai atsintepė i šį prašymą. 

aukot*jų. publikos, tuiigentų, ~ ~~ •—— 
choru, menini, ku ir komiteto nepriklausomybę, tokių bendrų 
dėka. Mes visi kartu atlikome švenčių bus žymiai daugiau, 
didelę nisiją ir karti: pastatėme Nuoš i rdž ia i dėkoju o rgan i 
pirma didesnį tilta tarp dviejų zacinio komiteto pirmininkui 
išskinti Atlanto krantu - S tas iu i Barui už m a l o n ų ir 
tautos ir išeivijos kultūros, a t v i r ą žodį. S u p r a n t a m a , šio 
kurios tokį ilgą laiką negalėjo pas ikalbėj imo ribose nebuvo 
susijungti bendiam lietuvių g a l i m a aprėp t i dvi sava i t e s 
tautom kultūtos klestėjimui. t r u ^ u s i ų renginių ir pa t i r tų 
Tikėkim, kad. Lietuvai atgavus i 9 P ū d ž i l * iver ' in imą. 

ninkauti tvarkant visus toli
mesnius šios kelionės reikalus. 

A. Jonyno mokyklos direktorė 
A. Daujotienė ir V. Purlys pa 
reiškė nuoširdžią padėką visų 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
vardu visiems padėjusiems tvar-
kyti šios kelionės įgyvendinimą: 
Overbrook mokyklos tarptau
t i n ė s programos direktorei 
A. Rimrott. Lietuvos Medžio 
tojų draugijai, organizacijos 
A.P.P.L.E. nat iams ir jos direk 
torėms J. Krokytei Stirbienei ir 
V. Vėbraitei. ..Mes tikime, kad 
greitai Lietuvoje bus gerų aklų 
spec ia l i s tų , d i rbančių su 
kompiuteriais, kad jie galės ras 
ti deramą vieta t a ip reginčiųjų 
savo kolegų", rašo padėkįe V 
Purlys. 

Philadelphijos Overbrook ak 
lųjų mokykla turi labai plačią 
t a r p t a u t i n ę programą. Joje 
mokosi studentai iš kelias 
de š imt pasaul io ša l ių 
A.P.P.L.E. bendrija dės visas pa 
stangas, kad ateityje ši mokykla 
kasmet skirtu stipendijas stu 
dentams iš Lietuvos. 

..Neturime mes nieko, išskv 
t u s meilę Tėvynei ir didžiuli 
žinių ti oškimą". sako A. Jony no 
mokyklos direktorė A. Daujo 
tienė. O tai du svarbiausi 
dalykai, kurie atstatys atgims 
tančiy Lietuva. 

Ra imonda Rukšienė 

Kiekvienos sielos gelmėse y?a 
paslėpti turtai, kuriuos tik 
meilė teįstengia atrasti. 

E. Rod 

GELBĖKIME LIETUVĄ IR JOS ŽMONES! 

Lithuanian Mercy Lift sveikina visus asmenis ir organizacijas, kuios 
daugiau kaip 50 metų nenuilstamas dirbo Lietuvos išlaisvinimo daibą JAV 
ir kituose kraštuose. 

Šiandien Lietuva eina laisvės keliu, pripažinta daugelio valstybių kaip 
savarankiška, nepriklausoma valstybė. Bet jai dar reikia mūsų visų pagalbos. 

Lithuanian Mercy Lift gavo ? konteinerius puikių vaistų ir medicinos 
reikmenų iš 30--ties amerikiečių ligoninių ir 2 konteinerius vaisių, kuriuos 
surinko amerikiečiai vienuoliai. 

Keturi konteineriai su antibiotikais, širdies ligų vaistais, intensyvios 
priežiūros aparatai laukia išsiuntimo Lietuvon, bet trūkstame lėšų. 

Vėl kreipiamas į lietuvišką visuomenę. 
Pagelbėkime Lietuvos ligoniams! 
Liūdna jiems žinant, kad butų galima gauti vaistų, jeigu tik jie butų 

atsiųsti... 
GELBĖKIME GYVYBES' 

Būtinai turime surinkti $32.000 keturių konteinerių išsiuntimui. 
Kviečiame lietuviškas organizacijas prisidėti prie vaistų išsiuntimo. 

Siūlome padengti vieno konteinerio išsiuntimą į Lietuvą, t.y. $8.000. Gal 
apsiimtų kas ners padengti pusės konteinerio persiuntimą, t.y. $4.000. Gal 
kas nors norėtų padengti ketvirčio konteinerio išsiuntimą — $2,000. 

Vaistai daiuoti. brangus laikas bėga, o LITHUANIAN MERCY LIFT 
neturi pinigų 

Visos autos bus skelbiamos spaudoje ir jas galima nusirašyti nuo 
mokesčių panaudojant LITHUANIAN MERCY LIFT tax deducnole numerį 
36 3r>41882 

ATKAi<PA 

č e k i u s tašyt' ir siųst? 

NEW JERSEY. NEW YORK — ..Lietuvos Atsiminimai", 
eekmadleniala nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Seton Hali Univarsl 
tato atotlas. 89.5 F M banga. ,,Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas. 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Or. 
J. J . Stukas - dlraktorius. 234 Sunllt Or., Watchung, 
N. J. 07060 T«l 908-753 5636 

L ITHUANIAN MERCY LIFT 
511 East 127 Stroat 
Lamont . IL 6 0 4 3 9 

V: M: f,v 
Aukotojo vardas ir pavardė 

Adtesas 

Auka $ 

1EAL EStAlE REAL ESTA1E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALIOMS _— ^ 

(312)586 5959 | M .• M 
(708)475 7161 ^ " ^M 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodam 
• Greitas ir Saiitii'igasPa'3iri3vniias 
• MLS. Kompiutenų i FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Peikame ir Parduodam? Namus, 
• Apadmentus i Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

01 
. 

BELL PACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kadzla Ava., 
Chlcago. H. 80828 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSUflANCB 

• Naitv^ pirkimas ir pardavimas 
• MLS koti'P'uterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Grenas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

fm± KAOSMKI , INC. 

(12 7br Ut>U0 

S m , 
„BUD" iUDKAITIS 

\ M I » -<l-l." Į M M l t i lllj.l | , . ' l ( | l | I IUOvI 

v\lnij imkime IH-I pmd»*me, tnm s 
le ii futermesčmtosie. Sua* K «oti 
vk. tn l .n 'M. B l ' U R A K I L ' t 

Ros. 312-583-610U 
... s. 312-778-3971 

JS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šimait is , Realtor 
i tena t j l lns t rub lsn* , 

Pealtor Assoc 
;wybių pardavimas. Income Tax-

5953 S. Kadz ls A v a . 
Tel. 4 3 6 - 7 8 7 8 

FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
9328 S. Major (2 bl. į vakarus 
nuo Central). Labai švarus: labai 
erdvus: 3 mieg kamb., labai didelis 
šeimos kamb.. nauji kilimai. Centr. 
c j assinimas. Skambinkite: 
317-247-2791. Kalbėkite angliš
kai, palikite ..message". 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882ar376 5996 

10° o-20° o -30° o p,g>au mokes-t 
už apdraudą nuo ug"'es i automcbiiio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V7 Wast 95th St»at 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Knuumoiamas m o d e r n u s butas Mar-
••.' PI :jpyl Antras aukštas. 3 kamb . 

su ši'uTia ir oro vėsinimu, moderni virykla. 
šaldytu/as. skalbykla su skalb ir džio-
MMBIIIO mas<irc'«>s Suaugusiems Kreiptis 

! • ! . 1 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 9 4 

6 L E K T R 0 S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ. 

IuTigC-"C -y is mi0''o lei'J i";( D « t M « 
afiri<e-'y I I • q< ' ' i ų;na"-u '"" ' s-a/' 
ninsjai 

3 1 2 77'»-33l3 
KLAUDIJUS PUIVtP'J t I S 

- * 

Moterie Ieško darbo. Galiu 
s'auayti. prižiūrite, vim. masažu J 
ti v<;idą ir huną (ypač nuo artrito) 

Tel. 1-714 982-5726 

Išnuomojamas erdvus 3 mleg. 
kamb. butas antrame aukšte. Mar-
quet:e Pk apyl. Galima tuoj pat užimti. 
Kieip'is Jim Campanalla, 

312-774-8887 

HELP VVANTED 

Reikalingas PRIŽIŪRĖTOJAS 
Liuksusinių butų pastatui Oak Brook 
apylinkėje. Angliškai kalbėti BŪTINA. 
8 vai darbas tremoje pamainoje. (11 
v v - 7 v ryto) 

Skambinu 7 0 8 - 8 3 3 - 0 0 7 7 

IEŠKO 

PERKRAUStOME (Mov'r»q) 
Sąžiningai, t neki *wa K <• ' 

l;..••; i s i Vytą. tel. 312 471 2239 

Ieškomas sūnus gmt 1933 m. ar 
1934 M . South Haven. Ml apyl., tėvai: 
Raymond Tubutis & Anna Polarec-
ky. Žinaniiep apie tą žmogų, prašomi 
skambinti. Ms. Stuart Tubutis-Barnes. 
tel. 404-461-8594 

Kva'tflkuota plaukųklip^Ja, tu- •• 
ti 12 metų praktika,1 Keipu. dažau ir 
sudedu pusmetinius mot« ims, taip 
pat ke'ou plaukus vyrams VJkm&v. 
pagal susitatmią Reikalui esam. 
g;ti:u atvyl 'i (Jūsų namus. SkamL'M 
ti Adelei, tai . 1-708 599 3472. 

Pasiturintis pensininkas (56 m . 
5'11". 1901b.) ieško lietuvaitės, gyve
nimo draugės. Atsakymus su laiš
kučiu, nuotrauka ir tel. siųskite. 
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Atsiminimai 

redaguoti f Byi N and \ r-'eisti I autos fondo su autoriaus 
nuotiauka. kai įas tnivo t i ' [ nklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministetis ir da^ i i t i n o. giĮ/usio iš ilqų metų kalinimo 
S ib r ° lai aJsMniaajaJ <Z in veik'os užsienio teikalų ministeri-
l' j•>. santykaj su nacių Vo ,iun|a ir Maskvos korrtunistme 
vyiiausybe. kuti ultimatumu P<J ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Paba l io val^vt es. Knyga gražiai išleista. 164 psl. 
Ki-.na su t etsiuntimu 9 dul lUin-jis gyvmitojai dar prideda 
6 t > • ntu i v ilsti i mokesčio Užsakymus siųsti. 
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ic-avslio lietuvių -; ; n krepšinio atidaryme Knme Australijos krepšininkės. 
N'uotr. Alekso Juo/.apaiėio 

ŽYMIEJI SOVIETŲ SAUGUMO 
VIRŠININKAI IR JŲ LIKIMAS 

CIA PRANEŠĖ APIE 
RUOŠIAMĄ 

PERVERSMĄ 
Niekas j o s neklausė 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

CIA praeitų nu u; rugpjūčio dieną, viena dieną prieš suki-
mėnesį buvo stit • ai kritikuo limą. NID — National Inteli-
jama. kad nemat k ros datos gent Daily, kuris e ina tik 
Irako invazijai i Kuveitą. Šį tarptautinės apsaugos narių, 
kartą amerikiečiu CIA pasis pranešė, kad tą dieną Krem-
tengė išvengti tolimesnės kri- liaus konservatyvūs komunistai 
tikos ir prez. Busho adminis- yra pasirengę pradėti pervers-
aacijai suteikė v sus smulkius mą. Bet iki Sovietų tankai 
duomenis ir įspėjimą, kad nepasirodė Maskvos gatvėse. 
Gorbačiovo paskutinės dienos Baltųjų rūmų pareigūnai tikėjo, 
yra suskaitytos. Problema šį kad Gorbačiovo jėga gali juos 
kartą buvo, kad niekas nekreipė nušluoti. 
į tai reikiamo dėmesio. Kodėl iki paskutinio momen-

Ypatingai s t ip r i perspėjimas to buvo ignoruotos naujai 
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realūs ir tikri, tai yra ateities 
perspektyvos, kurias bus galima 
plačiau panagrinėti tolimes
niuose straipsniuose. 

Sį kartą peršasi pasakymas: 
Dievas atima protą, norėdamas, 
kad visi įvykiai išsirutuliuotų jo 
norima kryptimi. 

Neseniai televizijoje matėme, 
kai Maskvoje, džiūgaujant mi 
niai, buvo nuversta Čeko- (bol 
ševikų slaptosios policijos jkū 
rėjo Felikso Dzeržinskio statula 
F. Dzeržinskis, institucijos kuri 
oficialiai vadinos ..Crezvy 
čainaja komissi ja" pradi 
ašakas, įtikino bolševikus, kad 
reikia įsteigti komisiją kovai 
prieš 'evoliucija, kuria pavadinu 
Čeką Jani buvo duota neribota 
galia areštuoti, įkalinti, kankin 
ti ir žudyti tariamos revoliucijos 
priešus. F. Dzeržinskis, kilęs iš 
bajoru, gimė IH77 rn. Ašmenos 
apylinkėje. Mokėsi Vilniuje, kur 
susipažino su sociakleinokrati ' ; 

ir įsijungė į jų eiles. Slaptai 
veikė pri^į caro valdžią. Susi
pažinęs ^u Leninu, petėjo pas 
bolševikus. Pagarsėjtf savo žiau
rumu ir negailestingumu re 
\oliucijos pi iešams. Mirė Mask
voje 19:'t> i.. . gavės šird* 
ataka. 

Vėliau čekus van>- - buvo 
keičir.mas: 1922 m. pavadi?; t a 
GPU. 1934 - NKVD, 1946 -
MVD. pagaliau KC.B. Bet tai 
buvo tik vardų pakeitimas. Iš 
tikniju si įstaiga savo paskii 
timi liko t*;kia pat. kokia iš pra 
džių buvo sukurta. 

K i t a s žymus čekis tas 
Henrich G. Jagod::. buvęs tau 
donosios armijos karininkas, 
dalyvavęs pilietiniame kare, pe
rėjės i Čeką. buvo jos prezi
diumo narys, nuo 192i m. iiP{] 
viršininko padėjėjas. 1934-36 
m., būdarr.as vidaus reikalu 
komisaru, likvidavo Zinovje 
vo-Kamenevo grupę. Kaip 
NKVD viršininkas, Jagoda 
paruošė kaltinamąja medžiaga 
prieš trockisius it dauguma ju 
sušaudė. Vėliau pats buvo 
apkaltintas veike< paga! Troc
kio instrukcijas, ..prisipažino"" 
buvęs bolševizmo priešą^ bei 
užsienio ^nipa« i' kaip t"1 

Maskvoje sušaudytas. 
•lagodos įpėdinis Mikalojus I. 

Ježovas sovietą sauguum vii Ii 
nin'.šu buvo 1936-38 m. Vado 
v;«v<> tolūnesniems varymams. 
Šio valymo metu aukščiausio 
rango politiniai ir karo vadai 
buvo apkaltinti ir nužudyti si: 
daugybe nekaltų civiliu piliečiu 
Ježovas sakydav: geriau tegul 
dešimt nekaltų žmonių nu
kenčia, i ogu vienas šnipas iš 
vengs bausmės. Ježovas buvo 
nušautas j<> įpėdinio. Pažymė
tinu, kad Ježovui vadovaujant 
1937 m. buvo sušiudvti ir 
betnviai generolą' Vytautas 
Put "a ir Jeronimas Uborevi-
čius. kurie, S ,.. ' , , ; , ," mirus, buvo 
reabilituoti. 

I utb>:t daugiausia vi jiem 
baimės buvo įvaręs gi u 
kilm* s Lavi"•)< ijo Bei ja, 
buvę< NKVD I m u a m r,no 
1990 ik> 1963 m. 1946 m. 
pa lukas IMU Salų ir Sies tiek 
vėKao Pblitbiuro nartą 1953 m 
po Stal ino mir t ies jis su 
Malenkoi u ii Molotovu -».•' > 
triunivir.it a Berija valdė slap 

• 

IGNAS MEDŽIUKAS 

karinius dalinius. Jis jautėsi 
esąs teisėtas Stalino įpėdinis. -Jo 
laidotuvėse pasakė kalbą. Svar 
besaėse Maskvos vietose išsta 
tė tankus i> policijos batalionus. 
Kiti ėmėjo bijoti, nes įtarė, kad 
viena dienų jis gali panorėti tap 
ti diktatorium, nes savo žinioje 
turėjo apie ketvirtį milijono ka 

paskirdamas šioms pareigoms 
Borisų Pugo. Jis vengdama 
arešto ir gresiančios bausmės, 
nusišovė, nors pik. Alksnis 
mano, kad Pugo galėjo būti 
nušautas. Bakatinas žada KGB 
iš pagrindu perorganizuoti. -Jos 
dalinius jau pervedė krašto ap 
saugos ministerijos žinion. 

V. Bakatinas pirmiausia pri 
s ta tė Gorbačiovui buv. KGB 
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kritikavo sovietų saugumą. Per
versmo metu Kaluginas, bū
damas sovietų kščiausios 
tarybos nariu, griežtai pasisakė 
prieš perversmininkus. 

Prieš 6 metus KGB pik. Ole
gas Gordiejevskis pabėgo į 
Angliją. Maskvoj' b ivo likusi jo 
žmona su dviem dukterim, 
kurios visą laiką buvo saugumo 
sekamos. Dabai V Bakatin 
pranešė, kad šeima galės susi 
jungti su vyru ir tėvu, gyve
nančiu Anglijoje P O. Gor-

riuomcnės, miliciją, šnipinėjimo generolą Olegą Kaluginą. kad diejevskis su Christopher An-
drevv parašė ang'u kalba knygą 
apie KGB veiklą, atskleisdamas 
daugelį paslapčių 

tinklų i» darbo stovyklas. 
Berija vartojo beprotišką bu 

mule: areštuodavo žmones, 
kurie nepadruė jokio r u s i 
kaitimo, bet buvo įtariami, kad 
ateityje gali nusikals t i Iš tik 
rujų tuo jis norėjo sukelti vi 
suomenės paniką ir baimės at
mosferą. Sovietų komunistą va
dai, įtardami, kad jis vienas 
noris perimti valdžią ir su 
jais atsiskaityti, nutarė veikti. 
1953 m. birželio mėn. kariuo
menės pagalba Berija buvo 
areštuotas, apkaltintas nusi 
kaitimais p'-ic-š partiją bei vals-
tvbe ir su jo artimais šalininkais 
nušautas. 

Vienintelis KGB viršininkas, 
oasiekes komunistu partijom 
general inio s e k r e t o r i a u -
pozicija. buvo Jurijus Andropo
vas. Sovietų saugumui jis vado 
vavo 1967-1982 m. Jis pravedė 
kai kurias reformas, kurias 
vėliau tęsė M. Gorbačiovas. Bū 
damas ambasadorium Veng
rijoje, jis padėjo numalšinti 
Vengrą revoliuciją. Sakoma, 
kad Andropovo pastangomis 
iškilo i viršūnes M. Gorbačio
vas. Kai Andropovas buvo 
Vengrijoje, vienas įš jo sekre-
torių pasižymėjo savo dideliu 
uolumu. Tai Vladimiras Kriuč
kovas, vėliau paskirtas KGB 
viršininku, kuris iš jungęs i 
sąmokslininką eiles sugražinti 
stalinine discipliną, dabar areš 
tvotas ir laukia bausmės už 
savo veiksnius. 

Griežtosios linijos komunistu 
III i M. i j — i nepavykus. KGB 
taduvybe perėmė Vadim Baka 
tinas, anksčiau buvęs sovietų 
vidaus reikalu ministeris. kuri 
' •' krovas buvo pašalines. 

jam būtų grąžintos visos teisės, 
atžymėjimai ir laipsnis, nes visa 
tai jam buvo atimta, kai jis 

Lietuvos sportininkai Kryžių Kalne stato dar viena kryžh}.. 
Nuoti A. Juozapaičio 

iškeltos Sovietų vėliavos su 
kūju ir priekalu. Ta ignorancija 
buvo pateisinama prez. Busho 
šimtaprocentiniu įsitikinimu 
Gorbačiovu. Vienintelis konku
rentas Baltųjų rūmų įsitikini
mu buvo tik Boris Jelcinas. 
Jelcinas padarė blogą įspūdį 
lankydamas Ameriką 1989 me
tais. Amerikos CIA įsitikinimu 
Sovietų Sąjunga buvo ta vieta, 
kur šiuo metu buvo labai 
paranku rinkti visas žinias. 

Užsienio reikalų ministerio 
Ševardnadzės atsistatydinimas 
praeitų metų gruodžio mėnesį 
buvo p i rmas ženklas apie 
Komunistų rengiamą pučą. Šių 
metų kovo mėnesį buvo slaptai 
iššifruota Sovietų telegrama 
savo KGB agentams užsienyje, 
kad visi būtų pasiruošę ci
viliniam karui Sov. Sąjungoje 
Šių metų birželio mėnesį CIA 
agentūros a n a l i s t a i buvo 
pranešę šio komiteto pirmi
ninkui Rep. Dve McCurdy slap
tai, kad Gorbačiovas gali būti 
nusodintas bet kuriuo laiku. 

Visi r e ika lavo didesnės 
paramos Jelcinui. Šį kartą CIA 
analistai net suformavo, kad 
praves tą perversmą. Jų tarpe 
buvo išvardinti kariuomenės 
ministeris Dimitry Jazovv. Taip 
pat buvo aišku, kad KGB virši
ninkas Vladimir Kryuchkovv 
buvo labai nepatenkintas Gor
bačiovu. Rugpjūčio 16 dieną pro
testuodamas prieš stalinistų 
pučą atsistadydino Aleksandras 
Jakovlevas tada jau buvo aišku, 
kas įvyks. Aleksandras Jakov
levas pačiu laiku pabėgo iš 
skęstančio laivo. 

Kadangi prez. Busho adminis
tracija buvo d a u g k a r t ų 
perspėta apie a r t ė janč ius 
įvykius, šį kartą niekas rimtai 
į juos nekreipė dėmesio. Įdomi 
prielaida amerikietiško gyve
nimo, jeigu administracija ir 
būtų įsitikinusi, kad šį kartą 
tikrai dangus griūva, ji visvien 
nieko nebūtų darius pakreipti 
įvykius priešinga kryptimi. 

Galutinė išvada yra. kad ir 
pats Michailas Gorbačiovas pa 
sirinko ignoruoti visų draugų 
perspėjimus, nežiūrint, kad jie 
buvo kartu su juo daugelį metų. 
Kodėl amerikičiai kartu su 
Gorbačiovu ignoravo visus per 
spėjimus, kurie šį kartą buvo 

The right 
flight 
to 

n 
COPEN 
HAGEN 
MRPOT 

Vilnius 

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

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

djji apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių 
..Mileage Plūs ir OnePass"' naria< 
gauna kreditą, kuri galima panaudot 
vėl'au skrendant SAS kaip keliones 
veltui premija Platesnei informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar 
ba SAS. tel. 1-800-221 2350 

* # * *y 

S4S 

A.tA. 
STASĖ VITKAUSKAITĖ 

ŠATIENĖ 
Gyveno Alabamoje. 
Mirė 1991 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Gimė 1900 m. balandžio 2 d. Lietuvoje, Krokialaukyje. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 14 d. Sunny Hills, 

FL. 
Nuliūdę sūnus, marti , penki vaikaičiai ir du 

provaikaičiai . 
Tel. 904-773-2941. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

LINAS STRAVINSKAS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylimą draugą, kurio netekome 1990 m. rugsėjo 11 d. 
Nors laikas bėga. bet mes jo niekada negalėsime užmiršti Lai 

gailestingas Dievas suteikia jam ramybę. 

Nuliūdę draugai Chicagoje: Kristina. Rita, Aušra, Rasa, 
Dainius. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

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 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvv. * 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 
2533 VVe-.t 71st S tKd 

Chicajgo, Illinois H>r>29 
1-<312M76-2345 

Hills Funeral Home 
n'201 South Robnts Road 
[\ilo- Hills Illinois 60465 

708-430-445? 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Oth \\oniK-

(. kert) Illinois MV^O 
708-863-2108 

l'etkus-Butkus Funeral Home 
144b South =>0th Avenue 

C kero Illinois NV>TO 

708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-<3121-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
n o v u n v PFTMJS 

noNAin \i. n I M S 

v 
• 

file:///oliucijos
http://triunivir.it
file:///1arquette
file:///ilo-
file:////oniK-
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x Dr. K. Bobelis, in i . P 
Narutis, dr. A. Budreekis, J 
Bobelis ir Altos atst dr. J 
Genys JAV Valstybės depar 
tamentui pritariant, sudarė 
delegaciją iš Vliko ir Altos į 
Helsinkio Žmogaus teisių kon
ferenciją Maskvoje. Vlikas pa 
rašė memorandumą 35 vals 
lybėms, kad Lietuvių delegacija 
oūtų priimta konferencijoje 
.)idžiųjų valstybių gautas tei 
narnas atsakymas. Konferen 
( ja prasidėjo rugsėjo 10 d. 

x Muz. Kęstut is Ivaškevi
čius, smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio mokytojas, drauge su 
>avo mokiniu atvyksta į JAV 
V. Čepinskis rugsėjo 29 d. 3 v 
p.p. koncertuos Jaunimo centre 
Visi kviečiami atsilankyti. 

x Akademin io Skautų są
jūdžio metinė šventė atkelia 
ma į spalio 4 ir 5 d. Šventė vyk -
Lietuvių centre Lemonte. P!a 
tesnis pranešimas bus atei 
nančios savaitės sknutų sky 
riuje. 

x Loros Blažytės ir Juozo 
Mikužio užsakai prieš motery; s 
tės sakramentą eina Svč. M 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

x Kr. Donelaičio lit. mo 
kykla informuoja, kad atsi 
:adus norinčiųjų mokytis liet v. 
vių kalbos, šeštadieniais nuo 9 
v. r. iki 1 v. p.p. vyks suau 
gusiems besimokančiųjų lietu 
viškai klasė. Tolimesnei in 
formacijai kreipti-- i mokyt 
Krikų Brooks p'; 4 v. p.p. te! 
312 925 4654. 

x Birutė ir Romas Butkū-
nai iš Crystal Lake, 111. jau ke!: 
metai iš eilės dalyvauja ,,Drau
go" bankete, kuris būna Marti 
niąue pokylių salėje. Šių metų 
bankete, pakviesti savų draugų, 
taip pat dalyvaus. B. ir R 
Butkūnai yra „Draugo" n uola 
tiniai skaitytojai, rėmėjai ir. 
gyvendami tolokai nuo Chi 
cagos. savo dalyvavimu prisi 
deda prie dienraščio stiprinimo 

x $1.95 S V A R A S - K A L Ė 
DINIAI SIUNTINIAI l LIE 
TUVĄ pristatomi į namu« 
Specialus susitarimas. Rūbai, 
maistas, vaistai BE MUITO. Ši 
nuolaida galioja rugsėjo ir pa 
lio mėn. Paskubėki t . Iš ki
tur siųskite mums paštu arba 
UPS. TRANSPAK 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

-\d\ok.itas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M<» VV. 63 St., Chicago. It ft*29 

Tel. <1-3I2) 776-516: 
14300 S. Bell Rd., Lockpon, H tx>441 

Tel. (703) .301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

x Algimantas K e / y s at< 
darys Marijos Strasevičiūtė 
dailės daibų parovių Bateek • 
Lietuvių kultu! >s muziejuje 
Oficialus parodo* ai .'.; • <. -ii- i 
svečių priėmimas į\ v. k- rugsėjo 
13 d., p< nktadieni, 7 30 vai. vak 
įėjimas auka Vk džiai 
kviečiami. 

x „Lituanicos" tun to skau 
tų registracija ir pir—osios 
sueigos šį šeštadienį, rugsėjo 14 
d., po pamokų lituanistinėse 
mokyklose vyk- ("hicagoje 
Jaunimo centre ir !,emonte 
Lietuvių centre Visi lietuvių 
kilmės berniukai nuo 7 m am 
žiaus kviečiami smagiai ir nau 
dingai skautiškai veiklai 

x J aun imo centre veiki* .. 
čios lituanistinės moky klos 
Dariaus Girėno pradinė ir 
Chicagos aukštesnioji praėjusį 
šeštadienį pradėjo naujuosius 
mokslo metus Nauji mokiniai 
bus priimami ir šį šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto. Visi lietuvių 
kilmės vaikai kviečiant Pažy 
mėtina, kad Dariaus GirėiM 
mokykla turi ir dvikalbę • 
kurion priimami vaikai -ilpn: 
ar visai nekalbam v-- lietuv tšk< 
Pamokos mokyklose nuo 9 vai. 

Advokatas Jonas Gibaiti-
6247 S. Kedzie Avenue 

C'hn-ago. II 60629 
Tel. (1-312) 7/6-8700 

! >arbo vai nuo 9 iki 7 va] 
Še4tad. 9 v r iki 1 vai. d 

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

Tel. (1-312) -76-0800 
Valandos pagal susi! 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS K OSTIS 

201 K. ()gd*>n Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. II. B0521 
Tel (708)325-3157 

Vaiandos pagal susitarimą 

ryto iki 
vėluoti 

• p, va!, p.p 1-': išoma ne 

x Šv. Kryžiaus parapijų 
lietuvių pa; ap <•• ių susir i 
mas šaukiama- šį s« kmadienį. 
rugsėjo ' 5 d . ':<'• .' vai. : 

salėje Visi . . 
šomi dalj vaui i 

x Antanina Rejeris. Oak 
Lawn. ūl., Vida Šilienė \: Peter 
Zensitis iš Chicago, UL, 
ge" įsigijo jvairiu • ; . užui 
desne° sumas 

x Vytau tas Andr iu l i* iš 
Geneva. QL, grąžino laimėjimu 
šakneles su 35 do!. auka. 
Nathalic Paramskas. St. Pe-
tersbuig Beach. Fia.. atsiuntė 
15 dol. aukų. K. Indreika iš 
Chicago. 111.. pridėjo 12 dol. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak 
neles su 25 dol. auka- Laima 
Ju rkūnas . LaGrange , I!' . 
Joanne Augius iš Dari' n.. 111 
Nuoširdus ačiū. 

x Pra tęsė p renumera tą su 
20 dol. auka: dr. J .c. r s Meš 
kauskas. Zinaida Čižikienė, 
Fuozefa Paulauskas, visi iš 
Chicago. 111 . Petras Pietaris. 
Clark, N.J . Mary Ankudas. 
Baltimor*, Md.. J ū r a t ė 
Mai.r,:k: s ! erao it, II!. Nuošir 
dusau1: ii r. .tu Įrašome i ••• 
bės prei įmeratoriu sąrašą 
rėmimą lietuviško žodžio. 

x NAUJAS ..ŽAIBO" NR 11! 
Mi -.u lOsv . cukraus 1<» -v.. r\ 
žių 6 sv . ali>j IUS 65 <>? . -
O'Clo'.k pupelių 1 •' 9 02 
mėsos kons< r vai: 2 dėž. kump.-. 
11 kg), 2dėž liežu drebučiu 
-e'0.65 kg'. 'J dėž. vištienos -• 
vo sultyse (0 65 kgi Pilna ka; 
:ia$100. Bus pristatyta I t ku 
rioje Liel 1 % • tovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 952:, 
So. 79th A v c . Hi tkorv ffill-
IL 60157 t e i (708) 1.S0-809M 

• -
x Greit pa rduodu \ ienos M 

dviejų špimų m musChicag >i« 
ir apylinkėse Skambink.t e 
RF MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tH. (312) 586-5959ar^ 
ba(70s> 425 ,161. 

(ak) 

x KARGO I LIK I I \ \ BK 
ML'IiO! Siunčiame SAS o ro 
linija į Rygą. Siuntinius at i 
imti Rygos muitinėjt-. Minimu 
ma? 110 ii-- arba 50 kg Kama 
$1 55 už svarą. Galimu siųsti rū 
bu*, naujus ir dėvėtus, batu-v 
medžiaga.^, maistą, bei oerecep 
tinius vaistus Kreipi,s j : G. T. 
INTERNATIONAL. 9525 So 
79th Ave., H k k o r y Hills. IL 
60457, tel. 708-4:10-73*4. 

(sk) 

x Švė. M. Margos Gimimo 
parapi jos vedamoje Šiluvos no-
v enojo šį sekmadienį, rugsėjo 15 
d , iš Marijos aukšt. mokyklos 
Kiemo bus procesija 1:30 vai. 
p.p. Organizacijos su vėliavomis 
: ei.kasi 1:15 vai p.p Procesija 
eis į bažnyčią ir ten bus baigti 

^ -.os atlaidai. 

x Naujų s tudentų registra
cija Pedagoginiame Lituanis 
tikos institute bus tęsiama šį 
šeštadienį, rugsėjo 14 d., 9 vai 
ryto. Visi lituanistinių mokyklų 
abiturientai kviečiami čia tęsti 
-avo lituanistinį lavinimąsi. 

x Seselių pranciškiečių rė
mėjų koi tų lošimo diena bus šį 
sekmadieni, rugsėjo 15 d., Don 
Varnas posto salėje, 6816 S. 
vvestern Ave. Pietūs bus 12 vai. 

gau' 3 nusipirkti ką norės), 
• •j.šimas bus 1 vai dienos. 
Kviečiami visi prijaučiantieji. 

x „ Š ė p o s " lėlių teatro pasi-
rody mas Jaunimo centre bus šį 
sekmadieni, rugsėjo 15 d., 4 vai. 
p p. Po teatro pasirodymo bus 
gal ima gerai pavalgyt i 
kavinėje, įsigyjant cepelinų ir 
kitų u Ižių. 

x Dr. J o s e p h Vidžiūnas , 
fuscon, Arizona, Kęstutis Je-
1 ius. Villa Park, 111., Jonas 
Czerkaviczius, Highland, Ind., 
Antaną- < ^.rkūnac . Dundas, 

. Kanada, VI. Navickas 
ugo. 11! . grąžindami laimė 

kiekvienas pa 
aukojo po 2U dol. Labai dėkoja
me. 

x A. i r F . Marku l i a i iš 
' .Ačjg-... Iii., M. Vieraitis, 
EUicott ( ity Md.. B. K. Stonys, 
Chicago, 111., S. Kiršinąs, To
rontu, Kanada, Anelė Klemka, 
Ot t ev i l l e . Ont. , Kanada , 
grąžmdami laimėjimu šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 20 do! 
dienraščio stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Walter Rask iš Oak Lawn, 
111 , b u v ę s daugelį me tų 
American Travel Service Bu-
•eau savininkas, apkeliavęs 
daugelį kraštų, rėmėjas lietu
viškos spaudos, grąžino laimėji-
aą šakneles su 50 dol. auka. 
luoširdna ačiū. 

x Grąž ino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Albert 
Kvečas, Sunny Hills, Fla., Ray-
mond Petkus. Darien, 111., Irena 

luinas. Vancouver. Wash., 
Kazys Rimas. Chicago, 111., La
bai dėkoj.i:ne. 

x Nor in t pirkti bei parduoti 
sklypus ar namus, prašome 
k " pt is Vyt . a r G e n ę 
Beieckus , 540 A m b a s s a d o r 
Ct. S u n n y Hills, H a . 32428, 
lel. 904-773-3333. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pi įstatyti Jiidų nui ody tu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 *•. cukraus, 6 sv. 1 yžių. 29 oz 
dėžė persiku. 4 sv. valg. drus 
kos, dė/> ananasų, 2 dėž. 
Ižiovii ? 1 ^Kvų, 2 dėž. razinų, 

G4 oz. alir-jaus, 1 dėž. įvairių 
urh::i u, 39 oz. pupelių kavos, 12 

kakavos. Pilna kaina -
>0 Kreipt is : . .ŽAIBAS" 

9525 ^ o u r h 79th Ave., Hicko-
: v H Uis, IL 60457. telefonas 
f08i 430-8090. 

(sk! 

x (L T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
r>?r Maskvą Su ju?>ų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
1 aip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
.r parūpiname profesionalų 
pa-utikiiri.i Sevv Yorke ir Wa 

gtone Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave.. Hickory 
H i l U . IL 60457. Te l . 
70H-430 7272. 

(sk) 

Šk. ZVAIGŽD UTĖ 
&y \ \ ^ ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytoj Sąjunyos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. F U . Medžiagą siusti 3206 W 66th Ptace, Chicago, IL 60629 

Viktoras Šimaitis 

DŽIAUGSMO GIESMĖ 

Giedokim Džiaugsmo Giesmę 
naują, 

Dar negiedotą niekados, 
Nes iš mirties, kančios ir kraujo, 
Iš vergo pančių ir skriaudos 
Gyva, garbinga ir laisva 
Vėl prisikėlė Lietuva! 

O, Dieve, Viešpatie Galybių, — 
Gerumas Tavo nuostabus 
Ir Tavo meilė mums beribė 
Tironų nutrenkė stabus: 
Iš kankinių kančios ir kraujo, 
Iš vergo pančių ir skriaudos 
Gyva, garbinga ir laisva 
Vėl prisikėlė Lietuva! 

Todėl laimingi ir laisvi 
Visa siela ir širdimi 
Tau Džiaugsmo Giesmę mes 

giedosim, 
Už laisvės dovaną dėkosim, 
Suklaupę ir parpuolę žemėn, 
Per amžių amžius' Amen! 

SUSITIKIMAS SU 
PREZIDENTU 

LANDSBERGIU 

Nuvykau į Lietuvą pamatyti 
senelių gimtinės, kurios yra 
Šilutėje ir Kretingoje. Kai aš 
ten buvau, mane pašaukė žinių 
perdavėjas Alfonsas, kuris man 
pasakė, kad gegužes 9 d. prezi
dentas nori susitikti su manimi 
Vilniuje. Aš pagalvojau, kad 
mano gimtadieni- tą dieną. O 
kokia gimtadieni dovana man! 

Rytą nuvykau j Vilnių. Man 
Alfonsas davė prez. Landsbergio 
adresą. Kaip aš pranašavau, jis 
su manimi kalbėjo: „Ką JAV 
prezidentas Bushas galvoja apie 
L ie tuvą?" Aš turė jau jam 
te i sybę pasakyti . Kai aš 
pasakiau, jis nusiminė. Blogai 
atrodo Vilniuje, visur tankai 
važinėja. Baisu'. 

Grįžus nuvykau į Washing-
ton, D.C., kur susitikau su 
prezidentu Bushu, papasakojau 
kas vyksta Lietuvoje. Kai at-
skridau į Chicagą, buvau dė
kinga, kad aplankiau Lietuvą ir 
senelių gimtines. Man buvo 
geras gimtadienis. 

Aš norėčiau, kad visi lietuviai 
dainuotų „Lietuva brangi" šir
dyse, kad jie būtų tikri lietuviai. 

Danutė Genčiū tė 
Marquette Parko lit. 

m los 8 sk. mokinė. 
(„Vyturėlis") 

MAMOS REIKŠMĖ 

Gyvulių ar žmonių kūdikiams 
reikia mamos Mama suteikia 
vaikams maistą ir meilę. Kai 
kur i ems gyvuliams re ik ia 
mamos kelioms valandoms ar 
dienoms Po to jie jau gali 
bėginėti. Kitiems, kaip žmonės, 
reikia marnos ilgam laikui. 
Mama jiems yra ypatingai 
svarbi. 

Gyvuliu ma; ios kūdikiams 
parodo, kaip 1. ti maisto ir ką 
dary t i , kad lems padėtų 
gyvenimui. Tada mama juos 
palieka ir U:džia vaikams 
gyventi savarankiškai. 

Žmonių mamos parodo, 
vaikams kaip gyventi pasauly
je, bet jos atlieka dar daugiau 
svarbiu dalyku Jos padeda savo 
darbu, paded;. kai sergi. Jos 
daug dalykų daro, kad yra 
sunku vieką paaiškinti. Žmonių 
mamos yra svarbiausios visame 
pasaulyje. 

Marius Vygantas , 
7 sk. mokinys 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

Ąžuolas kiemely auga, 
Jį pažinti nesunku, 
J is nuo vėtrų namą saugo 
Nuo senų senų laikų. 

Žodžiai B. Brazdžionio 
Iliustracija A. Vaičaič io 

ANČIUKAI 

Vieną dieną Onutė ėjo pas 
draugę. Pakelėje pamatė du an
čiukus. Ji pasilenkus ančiu
kams davė duonos. Vienas an 
čiukas jai įgnybo į koją. Ji 
pradėjo verkti. Beverkdama at 
sisėdo, nes jai labai skaudėjo 
koją. Tada ji nuėjo namo. 
Mamytė uždėjo vaistų ir aprišo 
skaudamą vietą. Onutė džiau
gėsi, kad turi tokią gerą ma
mytę. 

R i m a Pau l iū t ė , 
7 sk. mokinė 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

MAMA 

Mamos yra labai svarbios. Jos 
išmoko vaikus, kad jie būtų geri 
žmonės. Geros mamos išmoko, 
kad berniukai ir mergaitės turi 
padėti namuose. Seniau vyrai 
daug nepadėdavo namuose, da
ba r j a u d i rba pr ie n a m ų 
vienodai. Svarbiausias mamos 
darbas išmokyti vaikus. 

Aš myliu savo mamą, nes ji 
mane myli. Ji man daug pa
deda. Ji visada tur i man laiko. 
Man su ja būti yra linksma. 

D a i n a Luka i t ė , 
7 sk. m o k i n ė 

Dariaus Girėno lit . m-la 

SKAUTAI 

Rimas ir Linas buvo du jauni 
skau ta i . Kartą eidami per 
mišką j ie pamatė raganos 
pagautus vaikus. Jie valandėlę 
pagalvojo, p a s k u i nubėgo 
atsinešti lazdų. Rimas parinko 
sausų šakų ir paruošė jas 
laužui Linas paėmė dvi lazdas, 
jas uždegė ir metė į krūmus. 
Ragana pamačiusi ugnį, pradėjo 
bėgti. Tada skautai atrišo abu 
vaikus ir nubėgo su jais namo. 
Kai visi išbėgo iš miško, raga
nos pagaut ie j i va ikuč ia i 
dėkingu žvilgsniu palydėjo savo 
vyresniuosius draugus 

V y t a s J u r j o n a s . 
7 sk. mokinys 

Dariaus Girėno lit. m la. 

VINCAS MYKOLAITIS-
PUTINAS 

(Pabaiga) 

Pesimizmo kūrybinis periodas 
— dvasinis ir kūrybinis poeto 
lūžis, pasi re iškia rinkinyje 
„Tarp dviejų aušrų". 

Šis pesimizmo laikotarpis 
buvo dėl visuomeninių, poli
t in ių ir asmeninių sąlygų. 
Daugiausia ginčo sukėlė Putino 
kova tarp kunigo pašaukimo ir 
pasaul io — poeto kūrybos 
traukos. J is jautė, kad negali 
savyje sutalpint i kunigo ir 
poeto. Pagaliau laimėjo poetas. 
Mykolaitis-Putinas pasitraukė 
iš kunigo pareigų. Putinas dar 
vis svyravo, savęs ieškojo 
rinkinyje, „Keliai ir kryžiai". 

1930 metais galutinai išryš
kėjo trečiasis ir paskutinis kū
rybinis periodas — ramaus rea
lizmo. Skaidrėjo nuotaika, pasi
reiškė meilės motyvas, kaip 
realus, laimę teikiantis per
gyvenimas. 

Poetas jau subrendo. Pergyve
nus didžiąsias tautos ir as
meniškas tragedijas, galima 
matyti vieno žmogaus sielos is
toriją, su tvirta pasaulėžiūra, 
subrendusiu talentu. Poetas at
virai, be jokios baimės sutinka 
gyvenimo pabaigą. 

Pagal oficialius dokumentus 
anglas Tomas Karnas gimė 
1588 m., mirė 1795 m Dar 
niekam nepavyko paneigti, kad 
jis išgyveno 207 metus. 

R Ū P I N T O J Ė L I S (PUTINO) 

Rūpintojėlis yra dievdirbio 
išdrožta iš medžio susirūpinusio 
K r i s t a u s s t a tu l ė l ė , k u r i 
Lietuvos kaimo pakelėse buvo 
prikalta prie medžio. Žemaiti
joje pakelėse buvo pastatytos 
mažos koplytėlės. Važiuodami 
žmonės keliu pro tokias statu
lėles jas pagerbdavo, moterys 
nulenkdavo galvas, o vyrai 
nuimdavo kepures. 

„Rūpintojėlis prie lygaus ke
lio, žvaigždėms didelėms ir 
mažoms naktį šviečiant, o tu 
budrus. Dievuli mano, prie 
vieškelio rūpestingai rymai ir 
matai visų vargus vargelius, 
kur ie dūsaudami vaikšto. 
Budrus Rūpintojėli, priimk ir 
mane šią naktį padūmoti. Tu 
viską matai iš aukšto dangaus. 
Rudenio naktužės šviesios 
žvaigždės spinksi, o pasaulio 
gyvenimas graudus, kad net 
verkti norisi". 

Zigmas Woodward, 
K Donelaičio aukšt. 

lit. m-los mokinys. 

STOVYKLOS 
DIENORAŠTIS 

Ant rad ien is 

Šiandien mes šventėm Žolinių 
atlaidus. Dieną žuvavau ežere, 
sugavau keturias žuvis. Išsi
maudę Spyglio ežere, ėjome 
sportuoti. Paskiau valgėme 
pavakar ius . Po vakarienės 
šventėme. Ėjome aplink Dai
navos stovyklą su vėliavomis 
giedodami. Pabaigę Švęsti — 
dainavome, vaikščiojome ir 
kalbėjomės. 

Dar ius Norvilas 

Treč iadienis 

Šiandien vaizdavome vestu
vių papročius. Mano vadovė 
buvo jaunoji. J i labai gražiai 
atrodė. Vestuvių šokiai man 
nepatiko, bet pačios vestuvių 
apeigos buvo smagios. Vakare 
Liudas buvo pametęs savo lope
tėlę, kurią aš radau. 

Kris t ina Mikaitė 

Ketvir tadienis 

Šį vakarą — liepos 11 d. — 
atlikome susikaupimo vakarą. 
Lipome į Kryžių kalną. Ten 
anksčiau jau buvo paruošta 
dvyl ika kapų. Kiekvienas 
būrelis padėjo gėlių ir po vieną 
žvakę ant kiekvieno kapo. Už
baigę iškilmes, salėje žaidėme 
knygnešių žaidimą. Niekas 
nesurado Lietuvos, bet vistiek 
buvo smagu žaisti. 

Ven ta Civinskaitė 

Penk tad i en i s 

Šiandien — liepos 12 d. — 
Šventėm Kūčias ir Kalėdas. 
Papuošėme eglutę. Vakare buvo 
laužas. Prie laužo dainavome. 
Būreliai su savo vadovais atliko 
programą. Švenčiant Kalėdas, 
atvyko ir Kalėdų senelis. Nakti
piečiai buvo ypatingai skanūs. 
Po visko, buvo tyla. 

Krist ina Ta rbūna i t ė 

Šiandien šventėme Kūčias ir 
Kalėdas. Per Kūčias valgėme 
Kūčių maistą. Per Kalėdas mes 
išmokome padaryti šiaudinukus 
eglutei papuošti. Vakare buvo 
laužas antroje pusėje ežero. Visi 
vaidino. Visiems buvo smagu. 

Rasa J a n u k a i t y t ė 

Penktadienio aprašymai bus 
tęsiami kitą kartą. 

(„Dainavos drauga i" , 
1991. JAS) 

Akiniai tėvelio mano 
Mato daug gražių daiktų. 
Ką jie veikia, kaip gyvena, 
Pažiūrėkim čia kartu. 

Žodžiai B. Brazdžionio 
piešinys A. Vaičaičio. 

ŠIS BEI TAS 

Viename g in ta ro gabale, 
ras tame jūros pakran tė je , 
puikiai išsilaikė dvi skruzdėlės 
darb in inkės . J ų amžius, 
manoma, s iekia apie 100 
milijonų metų. 
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