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Referendumas ir
Jelcino ateitis

Galima būtų nesirūpinti Jel piliečių. S u s i t v ė r ė smulki
cino ateitimi, jeigu Lietuvos pramonė ir prekyba, kuri nuolat
Respublikos ateitis, bent iš turi kovoti su dar užsilikusiais
dalies nepriklausytų nuo to, kas „aparatčkais". Nenuostabu,
Vilnius, balandžio 20 d. Svar pažeidimų, kartu nauja Vil
įvyks Rusijoje. Juk temperatūra kad Jelcino pažadai pagerinti
biausia, kad Rusijos armija būtų niaus miesto tarybos vadovybė
mūsų tautiečių butuose ir fab gyventojų padėtį lieka tik
kuo skubiau išvesta, nes nuo to prašė suteikti jiems galimybę
rikų veikla vis dar ilgai pažadais, o^jyventojų padėtis ir
priklauso Lietuvos ekonominė patiems ištaisyti padarytus
priklausys nuo rusiškų šaltinių. kantrybė blogėja.
padėtis, užsienio investicijų pažeidimus. Aš kreipiausi į Vil
Jelcinas, norėdamas pravesti
Taigi ignoravimas politinės
pritraukimas, — balandžio 19 d. niaus miesto tarybos atstovus
raidos Rusijoje būtų nerimtas ekonomines reformas ir varžo
spaudos konferencijoje pareiškė su prašymu atšaukti Vilniaus
elgesys. O ta ateitis neaiški ir mas dabartinio parlamento, nu
Lietuvos Krašto apsaugos mi miesto tarybos sprendimą,
komplikuota. Ekonominės re tarė kreiptis į tautą ir gauti iš
nistras Audrius Butkevičius. kuriame jie Lietuvos Respubli
formos Rusijoje beveik sustojo. jos pritarimą. Tačiau parla
Nestabili padėtis Rusijoje verčia kos Seimo nutarimą yra pavadi
Daugumas Rusijos piliečių jau mentas užbėgo jam už akių ir
per daug nesigilinti į įvairias nę niekiniu, ir įsipareigoti
susitaikė su mintimi, kad paskelbė savo kreipimąsi su pa
smulkias problemas, į perdėtą vykdyti Lietuvos Respublikos
skubus perėjimas į laisvą rinką našiais klausimais. Ir Jelcinas,
politikavimą ir siekti kuo sku įstatymus".
nėra praktiškas, o gal ir ir parlamentas reikalauja nau
besnio galutinio rezultato. Kaip
neįmanomas dėl daugelio prie jos konstitucijos, prezidentinių
Nedaug laiko belikus iki referendumo, kuriuo, be abejo, bus sprendžiamas ir jo politinis likimas,
Dėl Seimo dešiniosios
tai padaryti, balandžio 16 d.
žasčių. Visų pirma didžioji Rusi ir parlamentarinių rinkimų. Di
prez. Boris Jelcinas stengiasi susitikti su didesnėmis rusų piliečių grupėmis ir įtaigoti jų balsavimą.
Maskvoje Lietuvos Krašto ap opozicijos laiško Didžiosios
jos pramonės dalis buvo skirta džiausia kliūtis Jelcinui ir
saugos ministras tarėsi su Ru
Britanijos parlamentui
ginklų gamybai ir sunkiai pra referendumo pasisekimui yra
sijos gynybos ministru Pavel
Latvijoje
monei. Po visą imperiją išblaš reikalavimas, kad, norint turėti
Davidian kulto šakos tragiška pabaiga
Gračev. Susitikime svarstyta,
„Mano oficialaus vizito j Dikyti pramonės padaliniai, res šiokios tokios reikšmės, 51%
nepritaria Rusijos
kaip būtų galima armijos išve- džiąją Britaniją metu Seimo depublikoms atsiskyrus, negali visų, turinčių teisę balsuoti, turi
Waco, Texas, balandžio 19 d. viena moteriškė, išbėgusi iš
politikai
dimui geriau panaudoti oro šiniosios opozicijos frakcijų pir
pateikti reikiamų dalių centri pasisakyti prieš ar už Jelciną.
— Pirmadieni FBI ir Texas Ran- degančio pastato, stipriai
erdvę, Klaipėdos
uostą, mininkai A. Stasiškis, Katilius,
R y g a , balandžio 13 d. nei įmonei, kas pristabdė jų Kad to išvengtų, Jelcinas papgers pareigūnai pagaliau nu grūmėsi su norėjusiu ją išgel
geležinkelius, aptartos karinių S. Šaltenis, B. Gajauskas ir S.
sprendė baigti 51 dieną tru bėti nuo gaisro FBI pareigūnu. (RFE/RL) - Rusų Piliečių Drau veiklą. Privatizacija, kuri pačių ' rašė konstitucinį teismą šį rei
gamyklų perdavimo, turto at Pečeliūnas kreipėsi į šios šalies
kusį Davidian kulto šakos na Ji stengėsi būtinai grįžti į ugnį. gijos nariai, kurių pirmininkas rusų pavadinta turto grobimu, kalavimą panaikinti. Tačiau
skyrimo problemos. Audrius parlamentą, kad aš, Respubli
FBI nutarė apsupimą baigti, yra V. Smirnov, ir Liepojos visiškai nepavyko. Daugumas teismas į tokį Jelcino prašymą
rių ir jų vado David Koresh ap
Butkevičius pakvietė Rusijos kos prezidentas, esą nevykdau
supimą Waco, Texas vietovėje, pasitarę su naująja valstybės miesto tarybos nariai pareiškė įmonių perėjo ne į privačias nereagavo, sumažindami jo ga
Gynybos ministrą Pavel Gra- savo pareigos saugoti Konstitupriverčiant apsuptuosius išeiti prokurore Janet Reno. Tam nepritarimą Rusijos valdžios rankas, bet į buvusių partinių limybes laimėti. Sunku tikėti,
chiov gegužės viduryje atvykti ciją, — sakoma Algirdo Brazausiš savo „tvirtovės". Tiesa, kon pritarė ir prez. Bill Clinton. Po vadų bei politikų užimtai pozici „aparatčikų", kurie ir toliau kad liaudis teigiamai pasisa
į Lietuvą ir aptarti įvairias tech ko pareiškime.
frontacija pasibaigė, bet t a tragiškųjų įvykių kai kurie jai, jungiančiai Latvijoje gy liko lojalūs partijai, o ne Jel kytų už Jelcino vedamą ekono
nines armijos išvedimo proble
Kreipimesi nurodomi tariami pabaiga buvo visai kitokia, politikai bei žinių laidų vedėjai venančių rusų būklę su Rusijos cinui. Nauji „savininkai" ir to minę politiką, kaip nepasisakė
mas.
Konstitucijos pažeidimai, kad negu tikėtasi.
net pasiūlė jai atsistadytinti, kariuomenės likimu Latvijoje. liau laikėsi savo vidinės discip ir mūsų tautiečiai.
Audrius Butkevičius akcen po rinkimų iš esmės pakeistas
Tuo tarpu, ypač po Jelcino
Netrukus po to, kai FBI pra nes esą ji kalta, padariusi spren Latvijos laikraštis „Diena" linos, o jų interesas buvo padėti
tavo, jog susitarimai su Rusija Seimo rinkimų įstatymas, kad
išvykos
į Vancouverį, opozicija
kirto pagrindinio stovyklos dimą su tokiomis tragiškomis pranešė, jog draugija tokį rei vienas kitam, parūpinti žaliavų
dėl kariuomenės tranzito per po to buvo pakeista Vyriausio
pastato sieną ir į vidų pradėjo pasekmėmis. Iš tikrųjų niekas kalų sujungimą laiko politine ar dalių. Fabrikai, kurie norėjo sustiprino savo veiklą. Vice
Lietuvą galimi tik Rusijai sios rinkimų komisijos struk
varyti ašarines dujas, turėjusias nenumatė, kad visi kulto nariai propaganda. Draugijos pareiš tapti savarankiški, turėjo užsi prezidentas Ruckoi visiškai
išvedus kariuomenę iš visų t ū r a ir kad šiuo metu keičiama
atsiskyrė nuo Jelcino ir ruošia
priversti kultistus apleisti pa galėtų pasirinkti savižudybę. kime rašoma, jog tai esą tik ban daryti.
Baltijos valstybių.
Lietuvos Respublikos parlamen statą, staiga keliose vietose Psichologai Jr p s i c h i a t r a i , dymai pateisinti Rusyos kariuo
1990 metais dar neuždrausta savo kandidatūrą. Eina gandai,
to, Seimo struktūra, neorgani užsiliepsnojo stovyklos pastatai. prašyti patarimo, FBI pareigū menės neišvedamą iš Latvijos ir, partija paskelbė savo nariams jog jis rengia jam lojalius
Tolesnis Rusijos
zuojant naujų rinkimų.
Gaisras išsiplėtė taip greitai, nus ir Janet Reno užtikrino, kad jų nuomone, tokia politika nepa instrukcijas, kaip vykdyti karinius vienetus. Yra gali
psichologinis s p a u d i m a s
„Pareiškiu, kad įstatymo pa kad jo sustabdyti nebuvo įma David Koresh nesiruošė žudy tarnauja draugijos interesams. privatizaciją. Partijos nariams mybė, kad kiti generolai taps jo
I
Į žeidimų panaikinimas ir rei
visas rėmėjai. Parlamento pirminin
Už Rusijos kariuomenės de įsakyta infiltruoti
noma, juo labiau, kai pradėjo : tis ar reikalauti iš savo pasekėjų
Opozicijos vadas Vytautas kalavimas vykdyti Aukščiau sproginėti nemažos g i n k l ų , ; tokios aukos.
moralizuotą būklę draugija pramonės ir prekybos šakas, kas dar sustiprino savo veiklą
siojo
Teismo
sprendimą
būtent
Landsbergis atkreipė dėmesį į
Kas iš tikrųjų kaltas dėl Waco kaltina Rusijos valdžią, o ne buvusias partijos sąskaitas prieš Jelciną, kuris neseniai
šovinių ir kitokių sprogmenų at
ir
yra
Konstitucijoje
įtvirtintų
kai kuriuos aukštų Rusijos
sargos, sukauptos stovykloje. kultistų tragedijos,, parodys gynybos ministrą Pavel Gračev pervesti į „privačias" rankas atėmė iš jo visokias privilegijas.
pareigūnų ir institucijų pareiš normų saugojimas, Konstituci Ugniagesiai turėjo iš atokiau įvairūs gaisravietės ir joje ir reiškia nuomonę, kad kariuo Rusijoje ir užsienyje, perimti Finansiškai opozicija yra daug
kimus dėl kariuomenės išvedi jos gynimas. To laikysiuosi stebėti, kaip ugnis surijo visus žuvusiųjų tyrimai. FBI tvirtina, menės išvedimas iš Latvijos pa bankus, perimti užsienio firmas stipresnė, nes savo rankose turi
mo ir pavadino tai psichologiniu griežtai ir visada", — pažymi pastatus, o juose — bent 90 as kad ašarinės dujos yra nedega dėtų sustabdyti Rusijos kariuo iš partinės globos į privačią. Šie spaustuves, pripildo Rusiją
spaudimu Lietuvai. Jis atkrei Lietuvos prezidentas.
nauji savininkai turėjo pasira plakatais ir afišom, pvz.: „Jeigu
menų, įskaitant patį kulto „me mos, todėl jos negalėjusios įžieb menės pairimą.
Seimo
opozicijos
„skundą"
pė dėmesį, kad Rusijos Aukš
šyti atitinkamą dokumentą su norit būti vergais, balsuokit už
siją" David Koresh. Žuvusiųjų ti gaisro stovyklos pastatuose.
čiausiosios Tarybos saugumo ir kitos valstybės parlamentui jis tarpe buvo ir 17 vaikų, ne Kaltinimai, priekaištai ir pa
tokiu turiniu: „aš
savo- Jelciną". Kol kas Jelcinas vy
Rusijoje
gynybos komiteto pirmininko vertina kaip žemos politinės vyresnių kaip 10 metų amžiaus. reiškimai, kad „reikėjo to
noriškai įstoju į šią organizacija, rauja didmiesčiuose, bet provin
kultūros
išraišką.
Opozicija,
pa
pažeidžiamos
Sergej Stepashin interviu
pažadu visišką paklusnumą įsa cijoje buvę „aparatčikai" vis dar
Manoma, kad kulto nariai sava nedaryti; reikėjo taip elgtis",
laikraščiui „Krasnaja zvezda" sisavinusi Konstitucinio teismo noriškai susidegino, nes beveik jau skraido iš visų pusių, nors
kymams, išlaikyti organizacinę turi didelės įtakos. Angliakasiai
žmogaus teisės
teises,
pateikė
prezidentui
sun
išsakytos mintys, jog su Lietuva
paslaptį, pervesti visas pajamas remia Jelciną, bet jie toli nuo
niekas nemėgino gelbėtis, o nuodėguliai dar neatvėso.
Talinas,
Estija,
balandžio
15
kius,
bet
jokio
pagrindo
netu
užmegzti glaudžiausi ryšiai
iš pavesto verslo organizacijai". Maskvos ir demonstracijomis jo
d.
(RFE/RL)
Estijos
preziden
įvairiose srityse, tarp jų ir rinčius kaltinimus.
Tokiais pagrindais pravesta paremti negalės (atsiminkim
supažindino juos su Lietuvoje
tas
Lennart
Meri
daugiau,
kaip
Ambasadorius
karinėje. Sergej Stepashin pa
privatizacija dar ilgai nebus angliakasių žygį į Buchareštą,
privatizuojamų įmonių ir tų
40
Estijos
parlamento
narių
Tikimasi
gerų
permainų
reiškė, esą su Lietuvos vadovy
privati ir liks Jelcino priešų kuris nulėmė Rumunijos liki
garsina Lietuvos
įmonių,
kurios
norėtų
bendra
laiškuose
Rusijos
valdžiai
ir
santykiuose s u britų
be susitarta dėl karo ir darbo
rankose. Panašūs verslai liks mą).
darbiauti su užsienio šalių fir
Aukščiausiajai
Tarybai
ragino,
vardą
bankininkais
ir
verslininkais
Jelcino ateitis, nepaisant
veteranų dvigubos pilietybės,
Rusijos iždui nenaudingi, nes di
momis, sąrašu, kelių bendrovių
kad
Rusija
gerbtų
suomių-ugrų
Washington, D.C. balandžio
bendrų su Rusija karinių įmo
džioji pajamų dalis nukeliauja į diplomatinės Vakarų pagalbos,
„Manau, kad po Algirdo atstovai iš karto parodė susi 14 d. — ambasadorius St. Lozo kilmės Rusijos gyventojų žmo užsienio bankus. I šią akciją tamsėja. Pažadėta pagalba prieš
nių, ligoninės rusiškai kal
domėjimą ir prašė papildomos raitis kalbėjosi Bostono radijo gaus teises. Jie šiuos laiškus pa
bantiesiems įkūrimo, kariuome Brazausko, Lietuvos delegacijos
yra įtraukta daugelis parla referendumo dieną nepasirodys,
informacijos.
stoties - WBUR Public Radio- siuntė po to, kai Rusijos mili mentarų ir aukščiausių valdžios o pažadais niekas jau nebetiki.
nės tranzito per Lietuvą. Bet susitikimo Londone su Europos
korespondentu Bruce Geller- cininkai kovo 29 d. mirtinai pareigūnų, kuriems keisti da Be to. Vakarai paramą pažadėjo
kokios bendros karinės įmonės, rekonstruckijos ir plėtros banko
man. Korespondentas yra ne primušė Prokopi Sopačin, žmo bartinę padėti nėra skubu.
Atskleistos lito p a s l a p t y s
ne Jelcinui asmeniškai, bet
karinis tranzitas į Kaliningra vadovybe, kurio metu buvo išsi
vieną kartą lankęsis Baltijos gaus teisių aktyvistą ir primušė
kainuos papildomų lėšų
dą — tai jau karinės sutartys su aiškinta daug klausimų, bankas
O visgi privatizacija eina savo demokratizacijos ir laisvos
Auzori
Barakalaja,
studentę
iš
šalyse.
Buvo
kalbama
apie
bus
dar
ryžtingesnis
Lietuvos
Rusija, tai Lietuvos Įtraukimo
sunkiu keliu, vedama laisvų prekybos procesui, nesvarbu,
Tartu.
Ignalinos
atominę
jėgainę
ir
su
„Tai smūgis Lietuvos litui,
kas jį vykdys. Dėl naujos kons
į karinę sąjungą su Rusija atžvilgiu", — pasibaigus trijų
Meri taip pat prašė, kad Suo
titucijos „ivanai" nesijaudina.
pradžia, — pasakė Vytautas darbo dienų vizitui į Londoną, Lietuvos b a n k u i , L i e t u v o s ja susijusias problemas. Bruce
Jie jų turėjo daug: Lenino. Sta
Landsbergis. Be to, S. Stepashin pasakė Lietuvos banko valdybos ūkiui, taip Lietuvos b a n k o Gellerman taip pat domėjosi mijos ir Vengrijos prezidentai
drauge
imtųsi
veiksmų
apsau
Lietuva vėl susitarė lino ir Brežnevo, kodėl ne Jel
pareiškė, jog Lietuva nemoka- pirmininkas Romualdas Viso- valdybos pirmininkas Romual Černobylio katastrofos padari
niais
Lietuvoje
bei
bendra
Lie
goti
suomių-ugrų
kilmės
žmo
das
Visokavičius
į
v
e
r
t
i
n
o
mai statys išvedamiems Rusijos kavičius. Banko vadovas buvo
pirkti Rusijos naftą cino?
tuvos
ekologijos
būkle.
Interviu
nes
ir
jų
unikalias
kultūras.
straipsnį
„Respublikos"
laik
E. Ringus
kariškiams namus. Jeigu taip susitikęs ir su firmos „Thomas
Vilnius,
balandžio
13
d.
bus
transliuojama
įvairiuose
Laiškai
adresuoti
Rusijos
val
raštyje,
išspaudinusiame
slaptą
de
La
Rue",
prieš
karą
spausdi
susitarta iš tikrųjų — tai jau
džiai ir Aukščiausiajai Tarybai (RFE/RL) — Lietuvos energeti
nusios Lietuvai litus, atstovais. dokumentą su ekspertų išvado Amerikos m.estuose.
Lietuvos pozicijų pakeitimas.
Vakare ambasadorius St. Lo buvo parašyti balandžio 13 ir 14 kos ministro pavaduotojas
Jis mano, kad ateityje galima mis apie litų kokybę. Dabar pa
KALENDORIUS
Robertas Tamošiūnas pranešė,
galvoti apie užsakymus spaus pildomas išlaidas turės padengti zoraitis surengė priėmimą de dienomis.
Prezidentas prašo seimą
jog Rusija sutiko Lietuvai par
dinti Lietuvai pinigus, vertybi Lietuvos žmonės, mokesčių mo šimčiai Pabaltijo šalių žurna
peržiūrėti savo sprendimą
Balandžio 21 d.: Šv. Ansellistų, atvykusių į stažuotę, Estijos ir Latvijos ambasadų duoti 1.5 milijonų tonų valstybi mas, Amalija, Molgedas. Argenius popierius. Į Londoną susi kėtojai".
Banko vadovas sako, kad litai surengtą JAV Užsienio žurna darbuotojai, JAV masinės infor nės naftos ir sumokėti apie 5 la.
Prezidentas Algirdas Bra tikti su Lietuvos delegacija buvo
bilijonus rublių skolos.
zauskas kreipėsi į Seimą, pra atskridę naujus litus gaminu buvo pagaminti silpnoki, be listų centr kvietimu (The macijos piremonių atstovai.
Balandžio 22 d.: Kajus, Leo
Balandžio mėnesio pradžioje
Ambasadoriaus padėjėja švie
šydamas apsvarstyti galimybę sios JAV firmos „U.S. Banknote dviejų r i m t ų p a s l a p č i ų — Center for F reign Journalists).
nidas, Oportūna, Nerūna.
leisti Vilniaus miesto tarybai Corporation" pasiuntiniai. Kaip nebuvo apsauginio siūlelio ir Centro renkamos programos timo ir mokslo reikalams D. vykusios derybos su Rusijos
pačiai ištaisyti padarytas klai žinoma, ekspertai pripažino, vandens ženklas labai prastos tikslas — -upažindinti žur Vidutienė parengė bendrą Ekonomikos ministerija buvu
ORAS C H I C A G O J E
das ir pažeidimus. Dėl pastaro kad beveik trečdalis naujų litų kokybės. Patobulinus vandens nalistus su JAV žinių agentūrų JAV-Lietuvos švietimo prog sios labai sunkios, sakė R.
sios priežasties Seimas prieš yra netinkami paleisti į apyvar ženklą, įdėjus siūlelį, sustipri darbu, sus ikti su masinių ramų sąrašą, kurį išsiuntinėjo Tamošiūnas. Rusija vėl sutiko
Trečiadienį saulė tekėjo 6:04,
kurį laiką paleido miesto ta tą. Su firmos atstovais buvo nus kai kurias kitas paslaptis, informacijo. riemonių, valdžios visoms Lietuvos aukštojo moks duoti leidimą Lietuvai parduoti leisis 7:35. Temperatūra dieną
rybą, o Vyriausybė paskyrė įga kalbėta, jog kuo grečiau reikia perspaudinami litai jau būtų ir privačių ;<entūrų atstovais. lo ir mokslinio tyrimo insti naftą, kurį buvo atšaukusi, kai 44 F (7 C), ryte debesuota, gali
liotinį tiesiogiai valdyti miestą. perspausdinti sugadintus litus. buvę geresnės kokybės. Dabar Iš Lietuvos -oje programoje da tucijoms. Medicininių tyrimų Lietuva pasirašė naftos pirkimo lyti ar net snaigyti, vėliau
Gerų permainų santykiuose atskleista ir kitų paslapčių — lyvauja: „K aipėdos" redakto institutams bei mokykloms, sutartį su Lukoil įmone.
„Į mane kreipėsi Vilniaus
Numatoma, kad prekybos ir padangė nusiblaivo, naktį tem
miesto tarybos vadovybė, — sa su Didžiosios Britanijos vers taigi reikės imtis daug naujų rius A. Sta-evičius, „Lietuvos ruošiančioms medikus, buvo
peratūra apie 25 F (- 3 C).
koma kreipimesi. — Pripažinu lininkais po šio vizito į Londoną priemonių, apsaugojančių nuo ryto" korespondentas L. Dap išsiųstas specialus leidinys apie ekonominio bendradarbiavimo
Ketvirtadienį saulė tekės
kus, „Lietu oš aido" menedže JAV stipendijas ir stažuotes sutartis su Rusija bus netrukus
si, kad Vilniaus miesto taryba tikisi ir žemės ūkio ministras padirbi nėtojų.
6:03.
Truputį šilčiau, debesuota.
pasirašyta.
(R.G.) ris R. Dima Priėmime dalyvavo užsieniečiams.
yra padariusi daugelį įstatymų Rimantas Karazija. Po to, kai jis
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PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
Skautų globėjo šv. Jurgio
šventės proga į aukštesnius vy
resniškumo laipsnius keliami ar
LSS garbės žymenimis ir ordi
nais apdovanojami žemiau iš
vardinti broliai.
Į paskautininko laipsni
keliami:
v.sl. Petras Petrauskas
v.sl. Marius Bijūnas
Į skautininko
laispnį:
ps. Marius Rusinąs
Į Vyresnio skautininko
laipsni:
s.fil. Gintautas Taoras
s. Romas Otto
Apdovanojami
Lelijos ordinu:
s.dr. Arūnas Dailydė
v.s. Antanas Jarūnas
P a d ė k o s ordinu:
v.s. Feliksas Mockus

Už Nuopelnus ordinu:

DRAUGO prenumerata mokama l» ankato

ps. Tomas Senkevičius
ps. dr. Ramūnas Saplys

metams H metų
U.S.A
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol)
U.S.A savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U SA dol ) savaitinis

Vėliavos žymeniu:
si. Darius Viskonta
Juozas Lukaitis
Rimas Skeivis
v . s . G e d i m i n a s Deveikis
Lietuvių Skautų Brolijos
Vyriausias skautininkas
Šv. Jurgio šventės proga, re
miantis „Rambyno" tunto tuntininko ir Kanados LSS rajono
atstovo rekomendavimu, už
nuolatinę talką ir atliktą darbą
tunto vilkiukams, ordinu UŽ
NUOPELNUS apdovanojama
ps. Nijolė Simonavičienė.
Sesę Nijolę širdingai sveikinu
ir linkiu ilgų ir darbingų metų
skautų,-čių tarpe.
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Seserijos Vyriausia
Skautininke

LSS RAŠINIŲ KONKURSAS
15 d. Rašiniai, pasirašyti slapy
Deimantinių metų proga LSS
vardžiais ir atskiru užklijuotu
tarybos pirmija, naudodama
vokeliu su tikrąja pavarde, var
prel. s. Juozo Prunskio fondo pa
du ir adresu, įdedami į voką ir
lūkanas, skelbia rašinių
siunčiami: LSS Rašinių konkur
konkursą skautams,-tems —
so komisija, 40 Burrows Ave.,
trims pagal amžių suskirsty
Islington, Ont. M9B 4W7, Canatoms grupėms.
da — ne vėliau kaip iki 1993 m.
Konkurso temos: Vilkiu
rugsėjo 15 dienos (pašto antkams, paukštytėms, bebriukams, ūdrytėms — „Laiš spaud<vdata).
Lietu vių Skautų sąjungos
kas Lietuvos vaikui", arba
T a r y b o s Pirmija
„Namas, kuriame gyvenu" ar
ba laisva tema. Rašinys ne trumpesnis kaip normalaus
SKAUTININKŲ SUEIGA
rašymo vienas 8.5X11 dydžio
TORONTE
psl. Premijos: I v. 50 dol., II v.
Kovo 23 d. Toronto skauti25 dol.
ninkės,-kai
ir jų šeimų nariai
Skautams.-tėms, prit. skauturėjo sueigą Prisikėlimo pa
tams,-tėms bei kitoms to
amžiaus grupėms — „Aprašyti rapijos Parodų salėje su
kurią nors vieną savo draugovės Vilniaus arkikatedros klebonu
sueigą" arba „Kelionė po prel. Kazimieru Vasiliausku.
Sueiga pradėta su svečio Sibire
Lietuvą" (tikra ar išgalvota), ar
ba laisva tema. Rašinys turi bū sukurtu eilėraščiu, kurį skaitė
ti ne trumpesnis kaip dviejų ps. I. Punkrienė. Sugiedojus
normalaus rašymo 8.5X11 dy „Lietuviais esame mes gimę",
džio psl. Premijos: I v. 100 dol., draugininke supažindino su
svečiu ir pakvietė sukalbėti
II v. 50 dol.
Skautams vyčiams, vyr. maldą. Po to prelatas papasako
skautėms ir kitoms to paties jo savo skaudžius tremtinio iš
amžiaus grupėms — „Deiman gyvenimus. Dešimt metų išbuvo
tinės (75 m.) sukakties reikšmė vergų stovykloje Sibire. Gavo
Lietuvai ir skautams" arba „Jei ypatingo nusikaltėlio titulą.
būčiau tuntininkas,-kė..." arba Taipogi dešimt metų išgyveno
laisva tema. Rašinys ne trum tremtyje, iki galėjo grįžti į
pesnis kaip trys normalaus tėvynę. Po dvidešimties metų
rašymo 8.5X11 dydžio psl. grįžęs jau rado pasikeitusį savo
Premijos: I v. 125 dol., II v. 75 gimtąjį kraštą. Skautininkai,kės dėkingi prelatui už tokį
dol.
Konkurso laikas: 1993 m. mielą susitikimą ir įdomų pa
M.
gegužės 1 d. iki 1993 m. rugsėjo šnekesį.

LS Seserijos Vyriausia skautininke vs Birutė Banaitienė atidaro Kaziuko mugę C l e v e l a n d e G r e t a
- Clevelando „Neringos" ir „ P i l ė n ų " tuntų vadovai - sesė K. Freudenberger ir b r o l i s R
Belzinskas.
Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s

SUSIPAŽINKIME
Būreliui priklausė ir Vokietijoje
pažintasis Česlovas Kiliulis.
1953 m. septyni „Senieji
lapinai", kartu su jų organiza
torium ps. Algiu Banevičium,
dalyvavo Jubiliejinėje stovyklo
je prie Niagaros.
Skautų vyčių įžodį davė 1957
metais, prieš išeidamas į JAV
kariuomenę, kurioje pusantrų
s. VYTAUTĄ DILBA
metų tarnybą atliko Vokietijoje.
Dauguma ..Senųjų lapinų" bū
relio narių karinę prievolę at
liko tuo pačiu laiku, tai ir
Vytautas, kartu su kitais
broliais, priklausė naujai suor
ganizuotam „Lapinų klajūnų"
skautų vyčių būreliui, kurį
sudarė kariuomenėje tarnaujan
tys „Senųjų lapinų" būrelio na
riai. Buvo leidžiamas periodinis
į žiniaraštis „Kimas", siunti! nėjamas kario uniformą dėvin
tiems lapinams ir jų bičiuliams.
Iš kariuomenės grįžęs Bosto
nan, 1959 metais pradėjo
lankyti meno mokyklą ir 1963
metais Bostono universitete
gavo bakalauro laipsnį (BFA —
s. V y t a u t a s Dilba
fine arts). Įsitraukė į skautiškos
veiklos darbus, ne vien vie
Brolis Vytautas Dilba gimė tiniame telkinyje, bet ir pla
Kaune, 1936 m. balandžio 2 d. tesnėje apimtyje — įvairiuose
Į Lietuvių Skautų sąjungą įstojo skautiškuose meno projektuose.
1945 m., įsijungdamas į Wiesba- Apie tai minima ir a.a. vs. Petro
deno karo išvietintųjų lietuvių Jurgėlos knygoje „Skautija".
stovykloje veikusią LSS „Daina
1963 m. vedė kaimynystėje
vos" vietininkiją. Tais pat me
gyvenusią Danutę Liaugaudaitais davė jaunesniųjų skautų
tę. Skautiškoje lietuviškoje
įžodį, o 1946 m. vasarą pirma
šeimoje užaugo dukra Kristina
kartą stovyklavo skautų drau
ir sūnūs Andrius ir Tadas. Visa
govės stovykloje prie Edersee
šeima reiškėsi skautų eilėse ir
ežero.
dabar didesnė jos dalis aktyviai
1946 m. gale apsigyveno tebeskautauja.
Kasselio — Mattenbergo DP
1987 m. lankė Gilvelio kursus
stovykloje, kur susipažino su
(NEL-132) kartu su dabartiniu
tuometiniu si. Česlovu Kiliuliu.
LSB Vyriausiu skautininku
1948 m. Kasselyje davė skauto
Gediminu Deveikiu. 1989 m. va
įžodį.
sarą Dzūkijoje vykusioje Va
1949 metais, kartu su tėvais, dovų lavinimo stovykloje jam
atvyko į JAV-es į Brockton, MA. buvo įteiktas (kiek žinoma pir
Šeimai apsigyvenus Bridgevva- mas Lietuvoje) Gilvelio kursų
ter, MA., Vytautas.keliaudamas kaklaraištis. LSS vadovybės ap
30 mylių autobusu, savaitgalius dovanotas „Vėliavos" žymeniu.
praleisdavo Bostone, kur 1950 „Te vynes sūnaus" ir „Lelijos"
metais įstojo į besiorgani ordinu.
zuojančių skautų eiles. Pateko
Per 48-rius metus brolis Vy
DLK Kęstu čio draugovėn. tautas, ne tik žygiavo Lietuvių
„Lapinų" skiltin, kuri laiko Skautu sąjungos gretose — jam
slinktyje tapo Bostono „Senųjų teko atlikti daugybė darbų ir
lapinų" skautų vyčių būreliu. vadovo pareigų. Ilgametėje
Tęsdami praėjusią savaitę
„Skautybės Kelyje" pradėtą
supažindinimą su Vll-osios
Jubiliejinės stovyklos vadovybe,
šioje laidoje pristatome LSS VII
Jubiliejinėje stovykloje LS
Brolijos „Dariaus Girėno" sto
vyklos adjutantą

SKAUTŲ AIDO"
ŠVENTĖ

>»

Birželio 19 - 26 d. Detroito
skautų stovykla „Dainavoje".
Liepos 31 - r u g p j ū č i o 7 d.—
Kanados vilkiukų ir paukštyčių
stovykla „Romuvoje".
vadovo pareigų grandinėje teko
būti skautų draugovės draugi
ninku, skautų vyčių būrelio
vadu, iždininku, LS Brolijos
sekretorium. Atlanto rajono
stovyklose teko stovyklos iždi
ninko, viršininko pavaduotojo
vilkiukų ir prityrusių skautų
pastovyklėse. Vll-sios Tautinės
stovyklos Brolijos stovyklos
adjutanto pareigos. Tuo pat
metu pavadavo Bostono „Žalgi
rio" t u n t o t u n t i n i n k ą a.a.
Vytautą Jurgėlą, o šiuo metu
talkina „Žalgirio" tunto tuntininkui s. Algiui Adomkaičiui,
tuntininko pavaduotojo parei
gose.
Broliui V y t a u t u i Dilbai
reiškiame pagarbą už ilgametį
darbą
Lietuvių
Skautų
sąjungoje. Linkime sėkmės VIIje Tautinėje stovykloje, LS
Brolijos „Dariaus Girėno" sto
vyklos adjutanto pareigose.
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Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandler. M.D.
Adrian Bianco, M.D.
Bozena VVitek. M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 585-0348;
R e z . (312) 779-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. tel.(312)471-3300
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
N 7 7 2 2 S^kedzle Ave.,
Chicago, III. 60652
Cardlac Dlagnosls, L t d .
Marquetta Medlcal Bulldlng
6132 S. Kedzla
Chicago, IL 60629
T e l . (312) 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581
D R . E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 S o . Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą
D R . A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3 9 0 0 W . 9 5 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal sus'tanmą
Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
trecd uždaryta, ketvd. 1-3 v p.p..
penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p
6 1 3 2 S. Kadzla Ava., C h i c a g o
( 3 1 2 ) 7 7 8 - 6 9 6 9 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaakl Road.
T e l . (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
P i r m . antr, penkt 12-3 v p.p. ketv 2-7v.v
Reikalui esant atvažiuo|u ir į namus
DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago. !L
T e l . (312) 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
T e l . (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 50th A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai p.p
D R . PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5 6 3 5 S. Pulaakl R d . , Chicago, IL
T e l . 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

.

$25
$30
$25

nedirba
. Redakcija d.rba kasdien nuo
8 30-4 00; šeštadieniais nedirba

DR. P. KISIELIUS

Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje „Aušros" tunto skautai š.m. Kaziuko mugėje.
Nu***- M. Šmitienės

$45
$50
$30

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips-

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

Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje „AuSroa" tunto skautės Kaziuko mugėje.
Nuotr. M. Šmitienės

$80
$90
$45

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

S p a l i o 10 d. - ASS metinė
Šį savaitgalį švęsime „Skautų
šventė
Lietuvių
centre,
aido" 70 metų sukaktį. Šešta
Lemonte.
dienį, balandžio 24 d., 2 vai. p.p.
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje vyks „Skautų aido"
D R . R O M U A L D A S POVILAITIS
apžvalginės parodos atida
DANTŲ GYDYTOJAS
rymas. Sekmadienį, 3 vai. p.p.
Tel. (1-312)767-7575
Jaunimo centro didž. salėje vyks
5 7 8 0 Archer A v a .
(6 blokai į vakarus nuo Cicero A v e )
jubiliejinė šventė. Programoje —
Valandos pagal susitarimą
akademija, l i n k s m a „Antro
kaimo" programa, „Tauro
rago" orkestras, v a k a r i e n ė ,
D R . L I N A S M . KLYGIS
laimėjimai ir kt.
Praktika su
Visi skautai,-ės dalyvauja uni
D R . A L L E N C. B E R N T H A L
formuoti. Kviečiama plačioji
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
skautiška šeima ir lietuviškoji
6 8 2 7 W . Stanley A v a . , B a m y n , IL
visuomenė. Šventę rengia Čika
(prie MacNeal ligoninės)
gos skautininkų,-ių Ramovė,
Tel. (708) 749-4617
„Skauto aido" administracija ir
Valandos pagal susitarimą
redakcija.
Rezervacijoms Jubiliejiniam
vakarui kreiptis į v.s. Ha D R . V I J A Y B A J A J , M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liną
Plaušinaitienę, tel.
Priklauso
Holy Cross :r Christ ligoninėms
312-523-9162, arba į v.s. Albi
2 4 3 4 W . 7 1 Street, Chicago
ną R a m a n a u s k i e n ę , t e l . 7 0 8 T e l . 312-434-5849 (veikia 24 vai )
423-4095.
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p p
10401 S . Robertą R d . , Palos Hllls IL
Dalyvaukime visi!
STOVYKLOS

3 mėn.

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W 71 st Street
(312)434-2123
Pirm 2 7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527
D R . ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kadzle, Chicago, III.
T e l . (312) 925 2670
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą
D R . L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akimus
2618 W . 71stSt.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Canter, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v v.
Tel. (708) 448-1777
DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
v> antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v P P
šešt pagal susitarimą
Kabineto tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545
EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susiiarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Cantar
Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sūria 310,
Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tai. 312-586-3166
N»mų 708-381-3772
D R . PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W 63rd St., Chicago, IL 60638
Vai.: pirm, antr , ketv. ir penki 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Kada pateisinti

KARINĘ
INTERVENCIJĄ
Kas būtų manęs, kad kariuo
menė kada nors būtų naudo
jama humanitariniams tiks
lams? Bet šiandien tai matome
Bosnijoje ir Herzegovinoje,
Somalijoje.
Ir
tokiam
kariuomenių panaudojimui pri
taria katalikų ekspertai — tiek
pacifistai, tiek ir Bažnyčios
mokymo apie „teisėto karo" tradicjos pritaikymo specialistai.
Popiežiaus Jono XXIII en
ciklikoje „Pacem in terris"
(Taika žemėje) taip pat yra
mokoma, kad žmogaus teisės
laikytinos svarbesnės už tautų
suverenumą ir kad valstybės
neturi nei prasmės, nei patei
sinimo, apart tarnavimo teisė
tiems žmonių poreikiams. „Iš
katalikiško socialinio mokymo
perspektyvos valdžios nėra
teisėtos, jei jos nesiima ginti
žmogaus teisių" savo teritori
joje, sako jėzuitas kun. Drew
Christiansen, JAV vyskupų
vyriausias patarėjas užsienio
reikalų klausimais.
Nors pop. Jonas Paulius II
specifiniai nemini ginkluotų
pajėgų, per paskutinį pusmetį ir
ypač savo velykinėje kalboje jis
aiškiai yra pasakęs, kad tautos
neturi teisės nesirūpinti, kai
žmonės kenčia nuo smurto; jos
t u r i pareigą „ n u g i n k l u o t i
agresorių".
Bet kai kurie katalikų pacifis
tai bei kiti, rimtai žiūrintys į da
bartinius karinius konfliktus,
atsargiai vertina jungimąsi į
naujus karus humanitarinės
pagalbos vardan. Katalikiškų
pacifistinių grupių nariai, pvz.,
„The Catholic Worker" laik
raščio redaktorė ir viena „Pax
Christi" organizacijos steigėjų,
Eileen Egan sako: „Man atrodo,
kad ši sąvoka yra lyg neįrašyto
čekio davimas kariuomenei,
kuri jau dabar sunaudoja per
daug šio krašto resursų; tai tik
patvirtina kariuomenę, kaip
mūsų baltąjį riterį, kuris išspręs
visas pasaulio problemas gink
lu".

grupes, kad apsaugotų nekaltus
žmones nuo smurto. Tačiau kiti
pacifistai, kaip kunigai Richard
McSorley ir Daniel Berrigan,
pasmerkė kariuomenės siun
timą į Somaliją, sakydami, jog
tai yra „pasirenkamoji žmogžu
dystė humanitariniams tiks
lams", kuri priešinasi Kristaus
„smurto nenaudojančiai meilei
tiek draugui, tiek ir priešui".
Tačiau Weigel, kuris jau ilgai
įtaigoja, jog Amerika turi
aktyviau naudoti savo karinę
jėgą „visuotinės gerovės
naudai", mano, kad katalikai
turi
dalyvauti,
kuriant
Amerikai etiką, leidžiančią
naudoti „proporcingą jėgą žmo
gaus teisių apgynimui ir tironų
bei bekariaujančių grupių
nuginklavimui". Georgetown
universiteto prof. kun. Francis
Winters taip pasisako: Nors
„teisėto
karo"
tradicija
pateisintų karinę intervenciją,
civilinės tvarkos atstatymui,
kur žudomi žmonės ar vykdo
mas genocidas, intervencija
tam, kad pakeistų valdžią, kaip
Amerika padarė Panamoje 1989
metais, nebūtų pateisinama.
Svarbiausia, kad karinės
intervencijos būtų imamasi tik
tuomet, kai visos diplomatinės
ar nekarinės priemonės, pvz.
ekonominės sankcijos, buvo
tikrai išbandytos ir pasirodė ne
veiksmingos. Intervencijos taip
pat turi būti trumpalaikės ir
turėti pasiekiamus, aiškiai api
brėžtus tikslus, pvz. užtikrinti
paliaubas ar teikti apsaugą
pašalpą vežantiems. Patartina,
kad tokios misijos būtų
vykdomos ne paskirų kraštų, o
tarptautinių organizacijų, kaip
Jungtinių Tautų, NATO ar
Amerikų Valstybių Organiza
cijos šiame pusrutulyje.

Ji ir kiti katalikai pacifistai
prisimena Amerikos invazijas
Grenada saloje, Panamoje ir
Irake ir teigia, kad tokie
veiksmai, tariamai „humani
tariniams tikslams" (apginti
gyventojus nuo agresijos), tėra
tik naujas pateisinimas ofenzy
vų, kurių tikrasis tikslas:
užtikrinti Amerikai Trečiojo
pasaulio šalių resursus, rinkas
ar bazes.
Iš kitos pusės, jėzuitas kun.
John Langan, teisėto karo eti
kos žinovas Woodstock Theological Center, Washingtone, tvir
tina, kad pacifistai kalba pagal
refleksus, išugdytus Šaltojo
karo metu. Šiandien jau nebė
ra pagrindo Amerikai priskirti
nedorus motyvus, imantis ka
rinių veiksmų.
Katalikas politikas ir etikos
specialistas George Weigel
sako, jog pacifistų atmetimas
bet kokio jėgos panaudojimo
konfliktų sprendimui tai yra re
ceptas neteisingumo ir net geno
cido toleravimui. Kritikuo
damas Pax Christi organizacijos
atsisakymą pritarti Jungtinių
Tautų intervencijai Somalijoje,
jis pareiškė: „Tai morališkai
nerimta pozicija. Neįmanoma
rimtai norėti, kad žmogiškumo
paniekinimas Somalijoje liau
tųsi, nepritariant priemonėms,
duodančioms didelę galimybę
tai pasiekti".
Jungtinių Tautų sprendimas
1992 m. siųsti karinius dalinius
j Somaliją suardė vieningumą
JAV katalikų pacifistų tarpe.
Kai kurie, kaip Gordon Zahn,
pritarė karo pajėgų siuntimui į
Somaliją, nes kariuomenė buvo
naudojama policijos vaidmeny
— sulaikyti bekariaujančias

•

Katalikai taikos aktyvistai iš
viso atima tokius moralinius iš
skaičiavimus intervencijoms.
Vieton to, jie sako, būtina
išryškinti tokių krizių priežas
tis — neteisingumą ir skurdą.
Nemaža dalimi prie tokių krizių
prisideda ir milžiniška ginklų
prekyba, per kurią pramoningos
valstybės, ypač Amerika, pel
nosi, parduodamos ginklus Tre
čiojo pasaulio kraštams.

IŠ DIDELIO
DEBESIO MAŽAS
LIETUS

ŽEMĖJE DAROSI
NESAUGU GYVENTI
KAROLIS MILKOVAITIS

Atgaivintas 1893 metų žmo Buv. prezidento Reagano
gus iš nustebimo ir pasibai kabineto narys VVilliam Bensėjimo turbūt nenorėtų gyven nett knygoje „IndexofLeading
ti 1993 metų pasaulyje. Kodėl? Cultural Indicators", dėsto:
mergaičių
IGNAS MEDŽIUKAS
Juk per tą šimtinę metų pasiek „Nepilnamečių
gimdyvių skaičius yra pasibai
Ericho Honeckerio teismas mino, kurį gavo besivai- ta tokios milžiniškos pažangos
sėtinai aukštas ir kyla; smur
visose
mokslo
šakose
—
visa
tai
Berlyne buvo sekamas viso šindamas sumedžiota mėsa ir
to
nusikaltimų skaičius auga;
žmogaus gėriui ir patogumui?
pasaulio spaudos. Jis buvo grybais.
skyrybų skaičius — labai aukš
kaltinamas, kad, būdamas Ry
E. Honeckeris gimęs Saaro Taip, bet kartu su ta vispusiška
tas ir auga; bausmės už nusi
pažanga
šuoliais
atskubėjo
ir
tų Vokietijos komunistų parti krašte, netoli Prancūzijos. Jo
kaltimus švelnėja..."
jos vadovu, įsakęs pasienio sar tėvas buvo kasyki 4 darbi milžiniškos apimties gamtos bei
Baisioji AIDS liga nepaprasta
gams šauti kiekvieną, kuris mė ninkas, todėl jo gyvenimas jau žmogaus dorybių nykimo epi
skuba plinta ir, žinovų teigimu,
demija.
Žmogaus
gyvybė
baigia
gintų pabėgti į Vakarų Vokie nystėje nebuvo lengvas. Gal
nustoti vertės, o žmogaus galvo apie 2000 metus pasaulyje bus
tiją. Tokiu būdu buvo nužudyta dėlto jis anksti susidėjo su ko
sena, iškrypusi iš moralės ir do 40 milijonų ta liga sergančiųjų.
per 200 žmonių. Kad sulaikytų munistais. Kai nacionalistai '
ros nuosaikumo ribų, nustojo Kasdien skaitome ir girdime
bėglius, jis buvo paliepęs pasta Vokietijoje paėmė valdžią, jis
santūrumo valios ir pradeda pranešimus apie visokiausius
tyti Berlyno sieną. Tačiau jo buvo
įkalintas
Berlyno
išsigimti.
nusikaltimus. Vieno televizijos
advokatai įrodinėjo teismui, kad kalėjime. Iš kalėjimo išėjo, tik
Tarprasinė, tarptautybinė ir žinių sudėties aiškintojo
jis serga sunkia kepenų vėžio Vokietijai karą pralaimėjus.
neapykanta teigimu, pusės valandos dienos
forma ir ilgai negyvensiąs. Tuo Pirmiausia Honeckeris pasi t a r p t i k y b i n ė
žinių laidoje dabar yra tik 6 mi
remiantis, teismas jam leido iš reiškė kaip gabus komunistinio užviešpatavo žmonių širdis, pro
nutės normalių žinių, kitas 27
važiuoti pas savo šeimą į Čilę, jaunimo organizatorius. Iš čia jis tus ir sąmones. Pilietinė bei
minutes užpildo užpuolimų,
Pietų Amerikoje.
kilo aukštyn, tapdamas saugu politinė moralė dabar yra
nužudymų, pagrobimų, išprie
Kai Honeckeris lėktuvu mo viršininku. Pagaliau 1971 išimtis.
Atkreipkime dėmesį į tai, kas vartavimų, susprogdinimų, pa
nusileido Santiago aerodrome, jį m. jis tapo Rytų Vokietijos ko
degimų ir panašaus turinio ži
sutiko žmona ir 100 jo gerbėjų m u n i s t ų partijos vadu ir vyksta dabar mokslo viršūnes
nios.
komunistų, mosuodami raudo faktiškuoju valstybės valdovu, pasiekusio žmogaus valios
Kriminologų žiniomis, net
nomis vėliavomis. Pirmiausia p a s i ž y m ė d a m a s dideliu iš valdomame 20-tojo amžiaus
nužudymai dabar vykdomi
pasaulyje.
Randame,
kad
nū
jis buvo nuvežtas į privačią tikimumu ir lojalumu Kremliui.
„pažangesniu" būdu. Prieš
kliniką sveikatą patikrinti. Jis stipriai suėmė valdžią į savo dienis žmogus pamažu skęsta
15-20 metų žudikas į žmogų
Tyrimais nustatyta, jog jo vėžio rankas, ir todėl Rytų Vokietija savo paties sukurtoje piktos
paleisdavo tik po vieną ar du šū
valios
jūroje.
Nesuvaldomas
rūšis nėra tokia, kad turėtų mir buvo laikoma kaip vienas bran
vius, o dabar — po aštuonis ar
ti laike 6 mėn., kaip buvo giausių perlų Maskvos vainike. politinis bei asmeninis garbėdevynis. Net masiniai žudymai
įrodinėjama jo advokatų bylos Maskva tikėjo, kad Rytų Vokie troškumas, pavydas ir klasta
dabar atliekami su tam tikru
griauna
pasaulį.
Seniai
ir
nese
metu.
tija ekonominiu atžvilgiu yra
pasigėrėjimu. Vienu metu 1981
Jo žmona ir duktė gyvena geriausiai stovinti komunisti niai padarytų skriaudų žaizdos
atsiveria, ir keršto, apmaudo bei m., Amerikos valdžios remiami,
Santiago priemiestyje La Reiną, nių Rytų Europos valstybių
sąskaitų suvedinėjimo konflik EI Salvadoro kariai, įtarę
Andų kalnų papėdėje. Čia jis tarpe. Ir iš tikrųjų, tarp visų in
tai vyksta Pietų Afrikoje, bendradarbiavimu su priešu,
galės ramiai ir patogiai gyven dustrinių šalių, Rytų Vokietija
Angoloje, buv. Jugoslavijoje, nužudė tarp 700 ir 900 nekaltų,
ti. Jo duktė Sonia buvo iš užėmė 11 vietą.
tarp žydų ir arabų tautų, mies beginklių vyrų, moterų ir vaikų.
Įvykiams Europoje keičiantis,
tekėjusi už chemijos inžinie
tų gatvėse, kaimynystėse, Tokios baisenybės k a r t a i s
riaus, Čilės komunisto, kai jis Honeckeris iškrenta iš savo šeimose.
verčia pagalvoti, kad Darvinas
buvo pabėgęs į Rytų Vokietiją; aukštos pozicijos. Jo planai tuo
Vandens bei oro tarša nuodija buvo teisus, tvirtindamas, jog
neseniai Sonia su savo vyru išsi jau subyrėjo. Rytų Vokietija pri
žmogus evoliucijos būdu išsivys
skyrė. Jie gyvens gražioje gam jungiama prie Vakarų Vokie ir troškina žmoniją, gyvūnus.
tė iš gyvulio. Bet gyvulys tokių
tos aplinkoje, apsupti vynuo tijos. Jis pasijunta ligonis. Iš Narkotikai, kone laisvai kaip
pradžių jį globoja vienas protes saldainiai pardavinėjami, ardo
gynų, figų ir riešutų medžių.
Spauda ta proga prisimena, tantų kunigas. Vėliau jis atsi žmonių sveikatą ir skatina
kad E. Honeckeris buvo didelis gula į Berlyno ligoninę. Iš čia jį nusikaltimus. Dešimt metų
medžioklės mėgėjas. Į me pasiėmė globoti rusų karinė kalėti nubausti nusikaltėliai,
džiokles jis pasikviesdavo Rytų bazė prie Potsdamo. Paskui vienerius metus iškalėję, palei
Europos komunistų vadus; yra buvo pervežtas į Maskvą ir pa džiami, nes perkrautuose kalėji
dalyvavęs net ir pats L. Brežne talpintas į ligoninę. Paėmus B. muose nėra vietos jiems laikyti.
vas. Spaudoje visuomet buvo Jelcinui valdžią, jis ieškojo glo
rašoma, kad daugiausia žvėrių bos Čilės pasiuntinybėje, bet ir vertę ir prieštarautų pagrin
ir paukščių sumedžiodavęs pats čia nerado ramybės, nes buvo iš dinėms žmogaus teismės..
Honeckeris. Po to vykdavo duotas vokiečiams ir parvežtas Visa tai, ko jis nepripažino Rytų
didelės puotos, vaišinantis į tą patį kalėjimą, kuriame na Vokietijos gyventojams, kurie,
cionalistų buvo uždarytas prieš neapkęsdami komunistinės san
sumedžiotų žvėrių mėsa.
tvarkos, mėgino pabėgti į Vaka
Dar 1989 m. Honeckeris buvo 57 metus.
Pasakojama, kad jis kalėjime rų Vokietiją. Nors ir daug
užsakęs Anglijoje specialiai me
džioklei pritaikytą automobilį, buvęs labai drausmingas kali nukentėjęs, bet jis didžiuojasi
bet jau nespėjo juo pasinaudoti, nys, nes jau buvo įpratęs prie savo pasiekimais, tapo užsi
nes tų metų spalio mėn. įvykiai kalėjimo t v a r k o s H i t l e r i o grūdinęs komunistas, įsitikinęs
laikais. Teismo paleistas dėl socializmo ateitimi. Spaudoje
nuriedėjo kita kryptim.
Pasakojama, kad Honeckerio silpnos sveikatos ir — dargi rašoma, kad Erichas Honecke
gyvenimas buvo pilnas netikė ironiška — žmogaus teisių. ris Lichtenšteino banke turėjęs
tumų. Net ir dabar kalbama, Ironiška, nes Berlyno kon valiutinę sąskaitą. Taigi jo ir jo
kad jis susirgęs ne tikruoju stitucinis teisma> pripažino, jog šeimos ateitis ekonomiškai yra Julius Kasniūnas „moko" mamą
„Žiburėlio" mokyklėlę
vėžiu, bet nuo tam tikro kir jo įkalinimas įžeistų žmogaus užtikrinta.

Katalikas taikos studijų pra
dininkas Manhattan kolegijoje
New Yorke prof. Joseph Fahey
apgailestauja, kad mažai
dėmesio kreipiama į daugiau
kaip 4,000 uždokumentuotų
veiksmingų priemonių spręsti
konfliktams, ypač civilinėmis
pajėgomis vykdomą apsigynimą
nuo agresijos. Jis ir kiti skatina
„taikos brigadų" sąvoką. Tai
specialiai išmokyti civilių
kadrai, kurie būtų šaukiami
krizės atveju vykdyti įvairias
smurto nenaudojančias taktikas
stabdyti agresorius, kaip pavyz
džiui, matėme ir Lietuvoje 1991
m. sausio 13-ąją ir daugeliu kitų
atvejų, Lietuvos gyventojams
vykdant „dainuojančią revoliu
ciją".
Tačiau iš čia stebint, atrodytų,
kad tokios taktikos reikalauja
šiek tiek pasiruošimo iš anksto
ir yra veiksmingiausios, jų
imantis agresijos pradžioje.
Klausimas, ar dabar jomis galė
tų pasinaudoti Bosnijos ar
Somalijos gyventojai. Tačiau
matome televizijoje, kad net ir
tų šalių baisiose sąlygose jų
gyventojai vykdo heroiškus ar
timo meilės žygdarbius, or
ganizuodami šalpos išdalinimą,
pabėgėlių globą, sužeistųjų
gydymą, patys rizikuodami
savomis gyvybėmis. Be abejo,
negalima toleruoti vieno žmo
nių žudymo, ginant kitus, bet
tuo pačiu, reikia apsaugoti tuos,
kurie viską aukoja artimo labui.
a.j.z.

Erichas Honeckeris jau šildosi Pietų
Amerikos saulėje

— Labai dėkui. Aš dar ateisiu. Gali būti, kad
šiandien dar neišvažiuosiu, tai prašysiu vietos pernak
voti.
JURGIS JANKUS
— Bet prašom. Tamsta, žinoma, negali taip iš
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važiuoti. Dar yra jos daiktai ir, be to, aš tamstai tiek
Ar tu žinai, ką tau dar pasakysiu. Mes tik vieną sykį daug skolinga.
tepasibučiavom. Ne, aš jį pabučiavau. Kaip nemo
Iš karto nesuvokiau, apie kokią skolą ji kalba.
derniška! Ir tik tą sykį, kai palydėjau iš čia į traukinį.
— Man sunku bus dabar iš karto tiek pinigų
Ir paskui jam parašiau. Vakar, o gal šiandien. Aš ne
grąžinti, bet tamsta nebijok, skolinga neliksiu.
bežinau. Ir jis toks pat užsispyręs. Jis kalba visom
Dabar supratau: ji kalbėjo apie nuomą.
kalbom ir dar nori daugiau. Ne, teta, daktaro nereikia.
— Ne, čia viskas tvarkoj. Kas užmokėta, užmokėta.
Kai tu sėdi, man gerk.u, kaip daktaras. Mano širdis
Tamsta nekalta, jeigu taip atsitiko. Bet aš dar sugrį
turi mane pakelti, ir tada vėjas nupūs debesis. O Dieve,
šiu.
Dieve. Bet širdy debesys. Ir tik žalia, ir mėlyna Mes
Tada ji nurodė, kur eiti, ir aš nuėjau į policiją. Kai
pasimelsim, teta, gerai? Aš moku melstis, klausyk. Tėve
išaiškinau, kas esu ir kad atėjau sužinoti, kas nužudė
mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas tavo vardas tea- S a l m ę Saaremo, valdininkas iš pradžių lyg nustebo,
teinie tavo karalystė. Teateinie iš tamsių debesų. I egu p a k ė l ė žilstelėjusius antakius aukštyn ir tamsiai rusširdy būna žalia ir mėlyna. Žalia ir mėlyna, kaip.mra. v o m i g a k i m i s v a landėlę žiūrėjo tiesiai į veidą. Paskui
Kaip..." Ji dar kalbėjo, nes lūpos judėjo, tik žodžiai ne- p a p r a š ė pasakyti, nuo kada ją pažįstu, ką žinau apie
bėjo. Paleidau ranką ir išbėgau pašaukti daktarą Kai- j o g ^ ^ į r k o k j e b u v Q m u s ų s a n t y k i a i I r n u o s t a b u , aš
jis atėjo, ji vis buvo be sąmonės. Tuoj išgabeno Į g a l ė j a u v i s k ą r a m į a į pasakoti. Mes sėdėjome prieš
ligoninę. Lova paliko kruvina, ir man daug jos žodžių v i e n a s k i t ą t a r p m ū s u b u v 0 s u n k u s , kiek apsitrynęs
pasidarė aiškūs. Tą naktį ji ir mirė. Nieko nebegalėjo s t a i a s į r a š i a įkiau ant jo padėjęs savo ranką. Papapadaryti. Kitą dieną atėjo policija. Norėjo sužinot., kas s a k o j a u j a m a p i e ligoninę, apie ieškojimą vietos, apie
jai darė abortą. Bet aš nieko negalėjau pasakyti. J: visą p a D u č i a v i m a i r a p į e paskutinį laišką. Pasakiau ir kas
laiką buvo toks nekaltas kūdikis. Kodėl negalėjo au varžė mane pirmam pasisakyti, ką jaučiau.
ginti. Bet jai buvo jis kaip debesis.
Valdininkas sėdėjo kitapus stalo, kartais tik atsi— Sudužus iliuzija, — pasakiau, norėdamas pakar- dėjęs klausė, kartais linkčiojo mano kalbos taktan
toti jos žodžius, ir pajutau, kad pasakiau pats =au. galvą.
— Bet tamsta, atrodo, nebuvai skrupulingas dėl
— Bet juk galėjo auginti, ar ne?
išlaidų.
Man sunku įsivaizduoti, kad, stovykloj gyven
Ir nelaukdama mano atsakymo, tęsė:
— Policija rado jūsų laiškus ir pasiėmė adresą. damas, žmogus galėtų pasidaryti finansiškai nepri
klausomas.
— Aš pats nueisiu, — pasakiau ir pakilau
— Suprantu tamstos klausimą, — atsakiau, — bet
— Bet nevalgęs. Mirusių reikia gailėtis, bet uy vie
pinigų
atsivežiau iš Lietuvos.
šiems reikia valgvti.

NIEKAM NEREIKALINGI

baisenybių nedaro!
Buv. prezidento Nbcono ka
bineto patarėjas Charles W. Colson „Los Angeles Times" dien
raštyje tvirtina, kad pasaulie
tiškų aukštųjų mokyklų profe
soriams gresia pavojus netekti
tarnybų, jeigu paaiškėtų, kad jie
save laiko krikščionimis. AIDS
liga apsirgęs, garsusis krepši
ninkas Magic Johnson, pasidi
džiuodamas televizijos repor
teriui gyrėsi, kad jis nusidėjo su
2000 moterų. Visokie kultai,
panteizmas, astrologija, ragana
vimas, velnio ir visokių dievy
bių garbinimas ne tik plačiai
paplitęs, bet stipriai įsitvirtinęs.
Pasaulis sparčiais žingsniais
žengia dorovinės moralės
atžangos keliu. Religiniai
užrašai bei religinis menas
šalinami nuo viešųjų pastatų
išorės bei vidaus. Mokyklose
malda uždrausta. Visa tai
daroma neva
„tikybinio
nešališkumo" v a r d a n . Bet
Amerikos Aukščiausiojo teismo
teisėjas VVilliam Douglas 1950
metais įspėjo, kad tokie varžy
mai nėra siekimas tikybinio ne
šališkumo, bet „piktos sėklos sė
jimas" prieš jį. Atrodo, kad jo
įspėjimas pasitvirtino.
1981 metais mirusio garsaus
istoriko ir a u t o r i a u s Will
Durant tvirtinimu, „istorija
nežino tautos, kuri be stiprios
moralės saitų būtų išsilaikiusi".
Šie saitai dabar be atodairos
naikinami.
Taigi žemėje darosi nesaugu
gyventi! Kas yra tų baisių pa
darinių kaltininkas? Žmogus!
Kas gali padėtį atitaisyti? Žmo
gus! Išsigelbėjimas yra nuosta
biai paprastas: žmogus turi įsi
sąmoninti ir l a i k y t i s visų
krikščioniškosios dorovės verty
bių, o šeima turi būti tų dorybių
skiepytoja ir puoselėtoja. Tada
pasaulyje bus vėl saugu ir malo
nu gyventi!

Rasą Kasniunienę. atsilankiusia į
Nuotr. Irenos Senkevičienės

Papasakojau tą pačią pasaką, kurią buvau sekęs
savo direktoriui, ir pridėjau:
— Tamstai, manau, irgi aišku, kad anokioj kon
junktūroj nesunku buvo pasidaryti kelionei keletą
tūkstančių.
— Bet savo laiškuose, ar ji nieko neužsiminė apie
savo padėtį?
— Ne. Tas man buvo visiškai nežinoma. Aš manau,
ji turėjo pagrindo man nepasakyti vien dėl jaunumo.
Paskutinį laišką galiu parodyti, jeigu skaitote
angliškai.
Jis linktelėjo galvą, paėmė laišką ir ėmė skaityti.
Sėdėjau tylus ir jutau širdy begalinę tuštumą.
— Ačiū, — pasakė atiduodamas laišką. — Tamsta
galvoji teisingai. Bet su kuo čia ji turėjo artimesnių
ryšių.
— Nežinau. Aš čia iš viso tik trečią kartą.
— Bet pažįstamų turite?
— Tik tiek, kiek per tą laiką buvo galima pažinti.
Paminėjau šeimininkę, profesorių ir jį.
Nutilome. Jutau, kad be reikalo čia atėjau ir nuo
to širdy pasidarė tuščiau.
Išėjęs apsukau porą gatvių ir vėl sugrjžau į kalną
bėgančion gatvėn. Ir pas profesorių nebėjau. Jam buvo
užmokėta dar už daug pamokų į priekį, ir aš nenorėjau
pamatyti jo susirūpinusio veido, kad paprašysiu su
grąžinti permokėjimą, o paskui išgirsti palengvėjusia
širdim kalbant, kad muzikos pasaulis neteko nuosta
baus talento. Aš dar norėjau pamatyti du daiktus ir
išvažiuoti.
— Dabar tamsta tikrai valgysi. Tamsta turi
vci.'čyti, — tuoj pasakė šeimininkė.
*
(Bus daugiau)

«.—
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LIETUVIU TELKINIAI
BALTIMORE, MD
RŪPESTIS LIETUVIŲ NAMAIS
Baltimorės lietuvių istorijoje
pastebime apsčiai pastangų, ro
dančių baltimoriečių norą turėti
savo svetainę, salę ar namus,
kur būtų galima organizuoti
kultūrinį bei visuomeninį veiki
mą. Turbūt pirmasis prie tojuos
skatino Baltimorės lenkų pa
rapijos klebonas, lietuvis kun.
Radavičius. Jis leido naudotis
lenkų parapijos svetaine, rėmė
lietuvišką veiklą ir patarė steig
ti atskirą lietuvių parapiją.
1885 m. lietuviai čia įsteigė
pašalpinę Šv. Jono Krikštytojo
draugiją. 1887 m. draugija nu
tarė steigti lietuvių parapiją,
1888 m. vasario 8 d. kard. Gibbons davė leidimą lietuvių
parapiją steigti.
Pirmosios pamaldos lietu
viams buvo laikomos Šv. Petro
bažnyčios rūsyje. Galima many
ti, kad tuo rūsiu jie galėjo
naudotis ir susirinkimams?
Savo bažnyčią baltimoriečiai
nusipirko iš žydų 1889 m., Lloyd
gatvėje rytinėje miesto pusėje.
1895 m. balandžio 6 d. „Lietu
va" pranešė, kad „Bažnytinė
salė jau baigta taisyti. Dabar
Baltimorės lietuviai turės savo
locną salę dėl susirinkimų".
O 1915 m. rugsėjo 30 d.
„Draugas" išspausdino, kad
„Vietinio klebono kun. J .
Lietuvniko rūpesčiu įrengta
bažnytinėj svetainėj puiki est
rada, kur dabar galima lošti
teatrai ir rengti tam panašūs
pasilinksminimai". Tai buvo
padaryta apatiniam aukšte Šv.
Jono lietuvių bažnyčios, Pacą ir
Saratoga gatvių kampe.
Bet puikiausias patalpas susir i n k i m a m s , renginiams i r
mokyklai lietuvių parapija
turėjo prie Sv. Alfonso bažnyčios,
į kurią lietuviai persikėlė 1917
m. Gaila, kad dabar lietuvių
parapija yra be lietuvio klebono
ir kad lietuvių parapiečių vis
mažėja.
Nuo pat parapijos įsteigimo,
bet kuo toliau tuo labiau pradėjo
išsiskirti „bažnytinių" ir „ne
bažnytinių" srovių veikla. Pajė
giausios „nebažnytinių" organi
zacijos buvo savišalpinės „Kęs
tučio" ir „Mindaugo" draugijos.
Tokių draugjų patriotiniais var
dais buvo ir daugiau: „Vytau
to", „Šv. Kazimiero", „Simano
Daukanto", „Dr. Vinco Kudir
kos", „Tėvynės mylėtojų" ir t.t.
Jos prie parapijos nepritapo, tad
joms reikėjo savos būstinės.
1903 metais „Kęstučio" drau
gija įsigijo namus 506-510 W.
Barre gatvėj. Jais naudojosi
visos tautinės lietuvių organiza
cijos. Greit pastebėta, kad tų
patalpų Baltimorės lietuvių vei
kimui nepakanka. Kilo mintis
pasistatydinti tinkamus namus.
Apie tai papasakoti paprašiau
naująjį Lietuvių namų bendro
vės valdybos pirmininką Joną
Kardoką.
— K a d a ir kur b u v o pasta
tyti Baltimorės lietuvių
namai?
— 1914 m. gruodžio 29 d.
penki iniciatoriai, Petrui La
zauskui vadovaujant, sušaukė
susirinkimą steigti bendrovę
verslo pelno pagrindu. Susi
rinkimas steigėjų planui pritarė
ir išrinko direktorių tarybą bei
valdybą. Naujoji organizacija
buvo užregistruota valstijos
įstaigose ,,The L i t h u a n i a n
Societies Building Corporation
of Baltimore City" vardu. 1915
m. sausio 2 d. „Kęstučio" dra
gija už 65 šėrus savo namus
perleido korporacijai, kuri 1918
m. tuos namus pardavė, nes jau
1916 m. buvo nutarta statyti di
delius namus šalia gyvenamo
namo nupirkto Hollins gatvėje.
Lietuviai, nors ir mažai uždirb
dami, sudėjo pradinį kapitalą
ir pradėjo statybas, kurios buvo

baigtos 1921 m. Taip gimė da
bartiniai Lietuvių namai Hol
lins ir Parkin gatvių kampe. Jų
adresas: 851-853 Hollins St.,
Baltimore, MD 21201. Per
daugelį metų čia ir buvo
centrinė vieta lietuvių apgyven
toje miesto dalyje. Po Antrojo
pasaulinio karo naujoji ateivių
banga, atvykusi į Baltimore,
daugumoje apsistojo šiame ra
jone — vadinamoj „Mažojoj
Lietuvoj".
— Kas Lietuvių namais da
bar d a r naudojasi ir kokius
patarnavimus jie atlieka?
— Čia yra įsikūręs Amerikos
legiono lietuvių postas, „Atle
tų" klubas, kuris seniau turėjo
savo atskirus namus, kuriuos
miestas, vesdamas naujus
kelius, nugriovė. Taip pat
seniausias Amerikos lietuvių
tautinis knygynas (veikia nuo
1908 metų) ir galiausiai, nuo

Jonas Kardokas, Baltimorės Lietuvių
namų valdybos pirmininkas.

1978 metų, Baltimorės lietuvių
muziejus, užimdamas trečiąjį
aukštą. Šiuose namuose vyk
davo „Dainos" choro, dramos
būrelio ir tautinių šokių šokėjų
grupių repeticijos.
— Kas gi n u t i k o , k a d t a s
„auksinis" amžius užsibaigė?
— Apie 1960 metus prasidėjo
vietinė emigracija. Senosios
kartos lietuvių vaikai ir šiek
tiek prasigyvenę naujieji atei
viai pradėjo pirkti namus mies
to pakraščiuose, todėl akty
vumas Lietuvių namuose pra
dėjo mažėti. Į išsikeliančių lietu

vių vietas iš šiaurės slinko
juodųjų masės, o iš kitų pusių
spaudė iš kaimyninių valstijų
atvykę „kalniečiai", ieškodami
geresnių pragyvenimo sąlygų
didmiestyje. Taip kad praėju
siame dešimtmetyje Lietuvių
n a m a i atsidūrė svetimųjų
apgyventame rajone. Lietuvių
čia beliko tik kelios šeimos. Gy
venimas Lietuvių namuose pra
dėjo apmirti, kai apylinkėj pa
didėjo kriminaliniai nusikal
timai. Baras, kuris išlaikė
Lietuvių namus finansiniai, iš
tuštėjo. Lietuvių skaičius
Baltimorėje labai sumažėjo dėl
senesniosios kartos išvykimo
negrįžtamai ir jaunesnųjų įsi
jungimo į vietinių gyvenimą.
Pasilikusiems jau pasidarė pro
blema šiuos gražius namus
išlaikyti. Į renginius atsilanko
per mažai asmenų, tad juose yra
nuostolinga ruošti.

tusi. Dėl tų ginčų nesutarimų
kai kas ir į valdybą nenori eiti.
Šiais metais vasario 14. buvo iš
rinkta nauja valdyba, kuri yra
pasiryžusi taikingai dirbti,
Tikiuosi, kad nuoširdžiai dirb
MISCELLANE0US
dami dar daug metų galėsime
Lietuvių n a m u s išlaikyti.
Direktorių taryba ir atskiri na
ELEKTROS
riai žada visokeriopą pagalbą
ĮVEDIMAI
— PATAISYMAI
mūsų sunkiame darbe. Naująją
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
Lietuvių namų valdybą sudaro: ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
J. Kardokas — pirm., O. Lekevi- sąžiningai.
čienė — vicepirm., K. Česonis —
312-779-3313
kasininkas, G. Buivys — sekr.,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
A. Veliuona — finansų sekr., A.
Budienė — reikalų vedėja.
10%—20%—30% pigiau mokėsit

CLASSIFIED GUIDE

— Gal galėtumėt pasakyti,
kokiais būdais
manote
padėti Lietuvių namams išsi
laikyti?
— Lietuvių namams finansi
niai daug padeda kasmet ruo
šiami lietuvių festivaliai, jie
paprastai būna birželio pradžio
— Įdomu, a r nėra ir kitokių je (šiais metais birželio 12-13
priežasčių, prisidėjusių prie dienomis) Festivalių salėj. Prisi
šios Lietuvių namų krizės? deda ir organizuojamos siuntos
— Prie to visko per paskuti privatiems asmenims į Lietuvą.
nius kelerius metus dar prisidė Sekanti siunta iš Baltimorės
jo ir nesutarimai valdyboje. Dėl numatoma išsiųsti liepos pra
tų nesutarimų ir ambicijų mo džioje.
— Ačiū už informacijas.
ralė dirbančiųjų ir talkinančių
Kalbėjosi C. S u r d o k a s
šiems namams yra gerokai kri

Nereikia persėdima.

Kainos žemos.

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus
FRANK Z A P O L I S
3208V2 West 95th Stret

Tel. — (708) 424-8654
(312) 5 8 1 8 6 6 4

AMERICAN—INTERNATIONAL
221 WEST MAIN STREET
ST. CHARLES, IL 60174
1-708-584-3112
Perkame ir parduodame
Pabaltijo ir kitų pasaulio valstybių
Pašto ženklus ir numizmatiką
ir reikmenis prie jų.
Kartą per mėnesį rengiame varžy
tines.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys
Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.V.

Kalbėti lietuviškai

PRANEŠIMAS:

f

IMEX AMERICA, INC.
Nuomoja automobilius Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius mažu nuošim
čiu į Lietuvą. Tel. 708-868-0049,
Fax 708-868-8642. Skambinki
te darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

REAL ESTĄ E

GREAT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba"
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.' . _
NEVY HOME FOR SALE
in Lemont — „Old Derby Estates"
Brick Forester, 4 bedrooms. For irv
fo. Call 708-599-2864

HELP VVANTED

„UmdacapJng" kompanija WasNngton, D.C. ieško darbininko sodų,
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6
į vai. Būtina turėti darbo leidimą. Skam
binti: Alex Škirpa, 202-244-2373.

U.S. SAVINOS

BOHDS

THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

KELIAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI!
Chicago arba Tampa į Vilnių ir atgal

American Trans Air
patogiausias kelias į
Ryga
ir
Baltijos
valstybes.
Jau dabar planuokite
savo atostogas ir biznio
keliones.
Latvija —
vartai į Baltijos kraštus!
Taip pat galite padaryti
rezervacijas
savo
draugams ir giminėms,
kurie nori jus aplankyti.
Patyrimas
American Trans Air
turi didelę patirtį, nes
per 20 meru aptarnavo
milijonus
keleiviu,
skrendančiu į visus
pasaulio kraštus. Mes
puikiai suprantame, ko
tikisi
keleivis
iš
tarptautinės oro linijos.

Niekas negali duoti
eresnio pasiūlymo,
ema kaina. Lengva
išsiaiškinti;
lengva
nusipirkti

f
*kelionė į vieną pusę
perkant ten ir atgal

Pradedant š.m. birželio 2
d., kelionės į Rygą ir
Baltijos
kraštus
bus
patogesnės ir pigesnės.
American Trans Air vienintelė tiesioginė oro
linija iš JAV-biy į Baltijos
kraštus.

Latvijos
Dainų
šventė
Nepamirškite į vasaros
planus įtraukt Rygos,
kur
įvyks
Latvijos
Dainy Šventė!

Pavasarį
$839.00
Vasarą
$989.00
• Yra apribojimų • Bilietą nusipirkt iki balandžio 30 d.
TRAVEL & TRADE INTL
Aras Mieželis, CEO Bette Gaskey, Pres.
50 Corey Ave., St. Petersburg Beach, FL 33706
Tel. 813-360-5200
Fax 813-360-1957

AMBER GROUP
Established 1977
CORPORATE OFFICES: 5216 VVESLEY TERRACE
ROSEMONT, IL 50018
VIDMANTAS RAPSYS, PRESIDENT

A M B E R AIR INTERNATIONAL
IATA Cargo Agent, International air freight
forwarder and consolldator
IATA LICENSE 01-1-9801

A M B E R EXPRESS
Domestic air freight forwarder, provldlng
door-to-door next day, second day and deferred
air freight servfce
C A.B./D.O.T. LICENSE No. 668

A M B E R M A R I N E INTERNATIONAL
FMC licensed, multi-national management
organlzatlon speclalizlng In ocean freight
forwarding. NVOCC service Is provlded through
BALTIA TRANSPORT LINE
FEDERAL MARITIME COMMISSION LICENSE No. 3405
BONDED NVOCC NO. 100295

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMBER SERVICES INTERNATIONAL
Speclalizlng In internatlonal trade and consulting
B A L T I A E X P R E S S C o . , LTD.
International parcel service to Eastern Europe

^ K ^ AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d.
Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892
Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
Kdion«(vien* p u s ę perkant ten ir atgaL Bilietai galioja n u o birželio 1 d. ir juo* reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prie*
a
u * i" i" u ,
}cuf^f>,a S* • a v a l t * » i e n o m i s , n e savaitgaliais. $ l 6 išvykimo mokestis, muito ir imigradjos
mokesaai kaina neįskaityti Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams^ $1 45

Parcel pick up license No. IL C.C. 87779 MC-R

Jeigu jūsų transporto kompanija neturi aukščiau iš
vardintų leidimų, jūsų siuntiniai keliauja per daugelio
tarpininkų rankas ir neretai paklysta. Visos AMBER
GROUP kompanijos pilnai apdraustos, kaip to reikalau
ja tarptautiniai įstatymai.
PARCELS
AIR OR OCEAN CALL:
BALTIA EXPRESS Co. LTD.
TEL. TOLL F R E E
1-800-SPARNAI
1-800-772-7624
1 312-284 6 4 4 9

COMMERCIAL SHIPMENTS
AIR OR OCEAN CALL:
TOLL FREE
1 800-AMBER XP
1 800-262-3797
1-708-671-7150

AR TAUTOS FONDO
VEIKLA REIKALINGA?

jos dėl lėšų stokos negali savo
uždavinių t i n k a m a i a t l i k t i ,
sutelktinė
parama
yra
gyvybiškai svarbi ir reikalinga.
Tautos Fondas, žinoma, negali
aprėpti visų paramos reika
lingų gyvenimo sričių ir dėl to
svarbiau paremti tokį reikalą ar
tokius asmenis, kurie a t n e š t ų
nuošimtį, kurie savo išsila
vinimo pakėlimu galėtų pavei
kiau padėti sau ir Lietuvai.
Pirminis Tautos fondo uždavi
nys turėtų būti švietimas ir
demokratijos ugdymas.
Šito uždavinio Tautos Fondas
negalės sėkmingai atlikti, jei jis
nerodys pavyzdžio, jei jis
nesilaikys
demokratinių
principų savo viduje, nevengs
autokratinių įtakų. Tautos fon
das
privalo
pirmiausia
atsižvelgti į savo narių valią,
turi atstatyti savo narių ir
lietuvių visuomenės pasitikė
jimą.
Artėja Tautos fondo metinis
s u s i r i n k m a s , k u r i s y r a or
ganizacijos a u k š č i a u s i a s ir
lemiantis veiksnys. Dėl to yra
svarbu, kad kiek galima dau
giau Tautos fondo narių j a m e
asmeniškai dalyvautų, pasa
kytų savo nuomonę. Kas nega
lėtų pats dalyvauti turės gali
mybę įgalioti j a m patikimą
asmenį — Tautos fondo narį.
Reikia tikėtis, k a d šis metinis
susirinkimas padės grąžinti
Tautos fondo t u r ė t ą teigiamą
vertinimą visuomenės ir talką,
vykdant p a r a m o s Lietuvoje
uždavinius.

Šių metų gegužės 8 dieną New atstovybės atsistatydino. ČikaYorke įvyksta T a u t o s Fondo gos atstovybė pasidarė neveiks
metinis narių susirinkimas. J i s m i n g a . Dėl to aukos labai
b u s neeilinis dėl to, kad 1992 m. sumažėjo. Akivaizdūs yra ir šių
liepos formaliai baigėsi T a u t o s metų a u k ų rinkimo rezultatai
fondo ryšys su V L I K U , kurį Vasario šešioliktosios minėjimų
T a u t o s fondas išlaikė n u o p a t metu. Su mažom išimtim, Tau
įsikūrimo.
tos fondas liko paskutinėje vie
V i s i e m s , k u r i e d a l y v a v o toje a r b a iš viso rinkliavose ne
Lietuvos laisvinimo darbuose ar dalyvavo.
domėjosi lietuvių visuomenine
N e g a l i m a tvirtinti, kad per
veikla, Tautos fondas y r a pažįs praėjusius metus Tautos Fondas
t a m a s . Per
d e š i m t m e č i u s nieko gero nepadarė. Antroje
t r u k u s į savo gyvavimo laiko metų pusėje buvo išryškinti
t a r p į T.F. sutelkė per 5 milijo T a u t o s
fondo
tikslai
ir
n u s dolerių Lietuvos laisvės uždaviniai. Neseniai spaudoje
bylai garsinti, jai t a l k i n t i , svar buvo paskelbti Tautos fondo
biausia, remti VLIKO vykdo lėšų paskirstymo duomenys, per
m u s uždavinius.
100,000 dolerių suma, daugiau
Visų lietuvių, o labiausiai did sia konstruktyviems ir vertiems
vyriškų pastangų pačioje Lietu projektams Lietuvoje vykdyti.
voje dėka, Sovietų Sąjungai Taigi su pagrindu gali kilti
suirus, buvo a t s t a t y t a Lietuvos k l a u s i m a s , ar tolimesnė Tautos
nepriklausomybė, valstybė buvo fondo veikla reikalinga. Mūsų
n u o okupanto išlaisvinta. Tuo nuomone, atsakymas turėtų būti
pačiu ir VLIKO p a g r i n d i n i s teigiamas, be kita ko, dėl šių
uždavinys buvo p a s i e k t a s . Dėl priežasčių; 1. T a u t o s fondo
t o s u p r a n t a m a , k a d V L I K A S ilgalaikiai įsipareigojimai per
savo 1991 metų seime n u t a r ė aukotojų palikimus. 2. Tautos
veiklą baigti.
fondo teikiama aukotojams gali
Tautos Fonde tuo m e t u buvo mybė sumažinti valstybinius
s u k a u p t a nemaža pinigų s u m a , mokesčius, kuri labai svarbi
į s k a i t a n t ir Lietuvos Laisvės stambesnių aukų ar palikimų
iždą, kurio lėšos aukotojų buvo atvejais. 3. Tautos fondo užda
s k i r t o s tik n e p r i k l a u s o m o s vinys telkti mažesnes a u k a s di
Lietuvos poreikiams. T a u t o s d e s n i o m a s t o u ž d a v i n i a m s
F o n d a s šalia to turėjo nemažų Lietuvoje vykdyti.
finansinių įsipareigojimų atei
Šiuo m e t u , k a i mokslo sie
čiai.
k i a n t i s j a u n u o l i s y r a ypač
Nors ir glaudžiai su VLIKU sunkioje finansinėje padėtyje,
J u r g i s Valaitis
b e n d r a d a r b i a u d a m a s , T a u t o s k a d a Lietuvos mokslo instituci
Fondas yra n e p r i k l a u s o m a or
ganizacija, ir dėl to T a u t o s Fon
do tarybai buvo a i š k u , kad
veikla turės bent kurį laiką būti
t ę s i a m a . Tuo p a t m e t u iš
ryškėjo, kad Lietuvos laisvi
n i m o darbas k a i k u r i a i s požiū
r i a i s dar nebaigtas, k a d Lietu
v a i reikia skubios pagalbos
išsilaisvinti iš skurdo, kad dar
reikia išlaisvinti Lietuvos
ž m o n e s , p i r m i a u s i a jaunąją
kartą, nuo o k u p a n t o per 50
m e t ų padarytos dvasinės žalos.
Ryškėjo reikalas padėti Lietu
voje ugdyti V a k a r ų demokra
t i j o s s a m p r a t ą ir d v a s i ą .
Jurgis Lendraitis ir Pranė Šlutienė prie LML talpintuvų Lietuvai.
N e s u n k u buvo įžvelgti, kad
T a u t o s Fondas galėtų VLIKO
darbą tęsti politinio bei
visuomeninio švietimo ir auklė
jimo srityje.
Remdamasis t a r i a m u VLIKO
seimo pavedimu T a u t o s Fondą
„ p e r t v a r k y t i " , dr. K. Bobelis
asmeniniu laišku nemažai Tau
t o s fondo n a r i ų s u k l a i d i n o .
Pasinaudojant jų įgaliojimais ir
Mirė š.m. balandžio 9 d. (Didįjį Penktadienį) ark. J. Ma
iš seno Tautos fondo VLIKUI
tulaičio slaugos namuose, Putnam, CT., išgyvenusi 93 metus.
t e i k t a 45% balsų privilegija,
Palaidota Nekalto Prasidėjimo vienuolyno Dangaus Vartų
t o k s „ p e r t v a r k y m a s " buvo
kapinėse.
įvykdytas 1992 m. T a u t o s fon
Dėkojame kun. R. Krasauskui, prel. V. Balčiūnui ir kun.
do metiniam s u s i r i n k i m e . Šio
V. Cukurui, atnašavusiems šv. Mišias koplyčioje ir
susirinkimo n u t a r i m a i buvo
atlikusiems apeigas kapinėse.
vieno asmens padiktuoti. Į Tau
Esame dėkingos seselei Teresei už vargonų muziką ir
visoms seselėms, giedojusioms šv. Mišių metu koplyčioje ir
tos fondo tarybą buvo išrinkti
kapinėse.
t i k patikimi, nors a t s k i r a i s
Nuoširdi padėka seselei Aloyzai už nuolatinį rūpestį Ma
atvejais Tautos fondui mažai
mytės
ligos metu, o seselei Olivetai už taip šventiškai paruoš
žinomi, asmenys. Buvo pada
tus
pietus
vienuolyne.
r y t a nemažai abejotino teisė
Dėkojame
laidojimo direktoriui L. J. Bellerose už rūpes
t u m o statutinių pakeitimų Tau
tingą paskutinį patarnavimą.
tos fondo kontrolę užsitikrinti ir
Giliame liūdesyje likusios dukterys Stasė Cibienė ir J a 
ateičiai.
nina
Ambraziejienė ir jų šeimos.
Po metinio Tautos fondo susi

PADĖKA
A.tA.
Ona Liačaitė-Apanavičienė

r i n k i m o iškilmingam VLIKO
baigiamajam posėdžiui Vilniu
j e su padėkomis ir apdovano
j i m a i s teko d a u g i a u dėmesio,
k a i p išvystymui T a u t o s fondo
uždavinių naujose sąlygose ir
ryšio palaikymui su Tautos fon
do nariais.
Visa tai neliko m ū s ų vi
suomenės nepastebėta. Žmonių
p a s i t i k ė j i m a s T a u t o s fondu
krito. Kalifornijos ir Floridos

A.tA.
ZITA NIJOLĖ ROSKO

A.tA.
JADVYGA GURINIENĖ

Mikulskytė
Gyveno Lockport, IL.
Po ilgos sunkios ligos mirė 1993 m. balandžio 18 d., 12:20
vai. p.p.. sulaukusi 52 metų.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 42 m.
Nuliūdę liko: vyras Tomas, dukrelė Vera Lina, sūnūs:
Tadas ir Tomas su šeima; motina Bronė Mikulskienė; broliai:
Šarūnas, Teisuolis su šeimomis; dėdienė Stefa Mikulskienė;
pusseserės: mirusio Vainučio žmona Aldona Zikarienė, Irena
Eitmanienė su vyru Algiu, Danutė su vyru Jurgiu ir krikšto
motina Teresė Bakanienė su vyru Liudu; pusbroliai: Algis
Mikulskis su žmona Gražina, Stasys Mikulskis su žmona
Matilda ir Ramūnas Tarvydas su žmona Judita; taip pat
penkios pusseserės ir keturi pusbroliai Lietuvoje.
Velione pašarvota antradienį, balandžio 20 d. ir trečia
dienį, balandžio 21d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette lai
dojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 22 d. Iš laidoji
mo namu 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Gyveno Chicagoje, Gage Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. balandžio 19 d., 12:09 vai. p.p., sulaukusi
84 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: vyras Aleksandras, marti Nola Gurinienė,
anūkas Paul Gurinąs.
Velionė buvo motina a.a. Petro.
Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 21 d. nuo 2 iki
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 22 d. Iš laido
jimo namų 11 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 11:30 vai. ryto įvyks gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę vyras, marti ir anūkas.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345.

Nuliūdę vyras, d u k r a , sūnūs, motina, broliai ir kiti
giminės.
Laidouvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345.

„Suvargino dvasią šešėliai mirties —
Padangėj skraidyti sparnai nesities.
O saulėtos dienos, kuriom taip džiaugeis,
Giedrais atminimais tik širdį sužeis".
V. Mykolaitis-Putinas

'

PADĖKA
A.tA.
PRANAS PAULAVIČIUS
Gimė Lietuvoje, į Amžinybę iškeliavo 1993 m. kovo 31 d.
Palaidotas balandžio 7 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios
klebonui J. Kuzinskui už maldas koplyčioje bei šv. Mišias
bažnyčioje, už pasakytą prasmingą pamokslą ir palydėjimą
į Amžino Poilsio" vietą.
Širdinga padėka už sugiedotas giesmes, netekus parapi
jos choro giesmininko, choro vadovui A. Linui, sol. G.
Mažeikienei, visam chorui.
Nuoširdus ačiū karstą nešusiems, visiems artimiems drau
gams, pažįstamiems gausiai dalyvavusiems šermenyse, šv.
Mišiose ir laidotuvėse, prisidėjusiems šv. Mišių aukomis; ačiū
už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje ir už gražias
gėles.
Dėkojame velionio draugams P. Kantui ir V. Braziui už
nuoširdžius atsisveikinimo žodžius, pasakytus koplyčioje.
Ačiū draugams, lankiusiems ligonį, namuose ir ligoninėje.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo sūnui
Donald už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.
Netekties liūdesio gaubiami: s ū n u s Aloyzas, sesuo
Levutė su šeimomis, giminės Lietuvoje ir laidotuvių
vykdytoja V. Kudirka.

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. balandžio 19 d.. 10 vai. vakaro, sulaukęs 52
metų.
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 2 m.
Nuliūdę liko: žmona Birutė ir sūnus Tomas; Lietuvoje
motina, sesuo Jolita Juknevičienė, pusbroliai Jonas ir Leonas
Pabedinskai, dėdė Kazimieras Pabedinskas ir daug kitų
giminių bei draugų.
Velionis pašarvotas ketvirtadieni, balandžio 22 d. nuo 2
iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į parapijos bažnyčią, kurioje
9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už velionio sielą.
Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, sūnus ir kiti giminės bei draugai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345.

A.tA.
STASIUI ČARNECKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną F I L O M E N Ą ,
dukterį ZITĄ RAHBAR, žentą DARIŲ, m a r č i ą
V E R O N I K Ą , a n ū k e s RASĄ ir RITĄ Č A R N E C K A I TES, seserį BRONE ir vyrą J O K Ū B Ą A L E K N U S bei
k i t u s g i m i n e s Lietuvoje.
Jonas
Kvietka-Kvietkauskas
Marcellė ir Zigmas
Sinkai

Dr. ROMUI POVILAIČIUI ir jo šeimai reiškiame gilią
užuojautą m i r u s jo mylimai Mamytei

A.tA.
ONAI VALIENEI
i š k e l i a v u s į Amžinąjį Gyvenimą, velionės vyrą VY
TAUTĄ, d u k r a s O N Ę ir DAINĄ su šeimomis, nuošir
džiai u ž j a u č i a m e ir k a r t u d a l i j a m ė s n e t e k t i e s
skausmu.
Ilsėkis r a m y b ė j e , m ū s ų m i e l a S E S E .
Detroito Lietuvos

A.tA.
ALBINAS PABEDINSKAS

Dukterys

A.tA.
KATAKINAI POVILAITIENEI
Nijolė ir Tomas
Remeikiai
Praurimė ir Leonidas
Ragai
Ilga ir Pranas
Jurkai
Giedrė ir Juozas
Končiai

-—

NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos A t s i m i n i m a i " .
Mkmadl«nlats nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Saton Hali Unlvarsltato stotlas, 89.5 F M banga. „Muaic of Uthuanla pro
gramos, v e d a m o s anglų kalba. I i tos pačios stotlas,
taip pat sakmadtsnlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr.
J . J . Stukas — d l r s k t o r l u s . 234 Sunltt Dr., VVatchung,
N. J. 07060. Tai. 908-753 5636

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

-

_

ZaifnVf

Orglin^uojarne grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
f 82S South 79th Avanua
Hlekory MHI, Illinois «©457
Tai. 70«-430-7272

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 21 d.

223 KarvarDų gatva
VMnkis. Lietuva
Telefonai: 77-76-97 H 77-63-92

The
right
flight

to

r\

Skriskite SAS iš Š. Amerikos \
Vilnių per Kopenhagą! KopenhaJOS aerodrome lengva ir patogu
persėst i kitą lėktuvą. Čia iš* ' r vengsite keleivių spūsties.
;\0£ Skrydžiai j Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai
pritaikytas transatlantiniams.
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,
aplankykite ,.tax free" parduotuves.
Nemažai sutaupysite'
..Mileage Plūs ir ..OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba
COPEN
HAGEN
AIRPORT

**

Vilnius

SAS Tel. 1 800/221-2350

S4S

SCANDINAVIAN AIRLINES

6

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 21 d.
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x V l a d a s Vaitiekūnas pra
neša, kad pasikeitė jo adresas.
Dabar jis gyvena: 4142 - 56th
Way N., apt. 510, St. Petersburg, FL 33709.
x „Motinos Marijos Kau
p a i t ė s d i e n ą " ruošia Šv.
Kazimiero seserų vienuolynas
gegužės 2 d., sekmadienį Maria
aukštesniosios mokyklos salėje.
Visi kviečiami į šią džiugią
šventę.
x K. Naumiestietis J o n a s
Dekeris paaukojo 100 dol. K.
Naumiesčio bažnyčiai. Auka
skirta Jono, Agotos, Petro,
Apolonijos ir Matildos Dekerių
atminimui įprasminti.
Altorių restauracijos išlai
doms padengti balandžio 5 d.
kun. D. Jasulaičiui buvo išsiųs
ta 1,320 dol. per Kazlų Rūdos
s ą s k a i t ą Lietuvos B a n k e
Vilniuje.
x A t l a n t a Importo Export,
Chicago, 111., jos savininkas
K a s t y t i s Latvys, širdingai
dėkoja už „Drauge" išspausdin
tą Bronio Juodelio straipsnį,
kur buvo palankiai aprašyta
apie siuntinių bendrovę, todėl ta
proga dienraščio p a r a m a i
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū.
x Sekmadienį, b a l a n d ž i o
26 d., 10 v.r. — 1 v. p.p. vyks
Kriaučeliūno Vardo Lietuvių
Montessori Vaikų Namelių
apžiūrėjimas. Kviečiame tė
velius su vaikučiais nuo 2Vfe iki
6 metų amžiaus apsilankyti ir
susipažinti s u mokyklėle. J a u
galima registruotis sekantiems
mokslo metams. Vaikų Name
lių adresas: 2743 W. 69th St.,
Chicago, IL, 60929. Tel. 31247014vD0.
(sk)
x „ S a u l u t ė " , Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja
J o n u i Veselkai už $100 auką
padėti našlaičiams. Aukos nu
rašomos n u o mokesčių. Če
kiai adresuojami: „Saulutė,
Lithuanian World Community"
ir siunčiami 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089. Dėl
informacijos skambinti 708541-3702.
(sk)

x „Caritas" talkos būrelis
gavo prašymą i š Lietuvos
seselių, k a d užsakytumėm
išeivijoje leidžiamų katalikiškų
žurnalų, joms palengvinant
darbą, krikščioniškai auklėjant
jaunimą.
Prašome lietuvišką visuo
menę paremti šį prasmingą
darbą, užsakant „Laiškus lietu
viams" ir „Ateitį". Dėl religinės
spaudos koordinavimo prašome
kreiptis pas būrelio vadovę Juli
Aras Harman kartu su Laura Palują Šaulienę.
x Orchidėjų p a r o d a Čika
gos Botanikos sode, Glencoe, IL,
bus balandžio 24-25 d., šešta
dienį ir sekmadienį. Parodoje
eksponuojama daugiau kaip 500
įvairiausių spalvų ir dydžių or
chidėjų. Parodos valandos: nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.
Fotografai, norintieji išvengti
žiūrovų minių, kviečiami at
vykti nuo 7:30 iki 9 vai. ryto abi
parodos dienas.

x Lietuvių Operos koncer
t a s įvyksta šį šeštadienį,
balandžio 24 d., 7 v.v., Jau
nimo centre. Dainuoja svečiai iš
Lietuvos, Operos solistai: Irena
Milkevičiūtė, Nijolė Ambrazai
tytė, Bronius Tamašauskas, o iš
Chicagos Jonas Vaznelis ir
Lietuvių Operos choras, diri
guojamas Alvydo Vasaičio. Prie
fortepiono Ričardas Šokas,
Bilietai šią savaitę gaunami
Vaznelių prekyboje, 2501 W.
71 st St., o koncerto dieną nuo
5:30 vai. popiet Jaunimo centre.
Kviečiame atvykti, nes pro
gramoje girdėsime i r daug
duetų, tercetų ir mūsų chorą.
(sk)

PAVASARIS IR VELYKOS
Buvo graži pavasario diena,
nors vėjelis smarkiai pūtė.
Nebuvo daug sniego, bet dar
truputį buvo. Medžiai dar be
lapų, ankstyvosios gėlės žydėjo.
Oras buvo šiltas. Aš su savo
draugu stebėjome paukščius ir
gyvuliukus. Mes buvome nubė
gę į senelio daržą ir čia pama
tėme lapę. Norėjome ją sugauti,
bet ji buvo per greita. Kai grį
žom namo, valgėm su draugo
dėde.
Mes žinojom, kad rytoj bus
Velykos, bet mes dar neturėjom
paruošę dovanų mamai. Žaidė
me krepšinį. Pabaigę žaidimą,
ėjom margučių dažyti. Kai Ve
lykos atėjo, mama buvo labai
laiminga.
Pilypas Taraška,
Clevelando Šv. Kazimiero
lit. m-los 6 sk. mokinys

UNIVERSITETAS
KVIEČIA

x Šv. Mišios už a.a. Vytau
to, Onos i r Violetos K a r o s ų
sielas bus aukojamos sekma
dienį, balandžio 25 d. 10 v.r.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Prašoma dalyvauti šv. Mišių
aukoje.
(sk)

x Pinigai į Lietuvą p e r 5
dienas! Pristatomi doleriais
tiesiai į rankas. Kreipkitės į
Baltia Erpress nemokamu tel.:
1-800-SPARNAI arba 1-800772-7624 arba pristatykite pini
gus adresu: 3782 W. 79 St., Chi
cago, IL 60652.
(sk)

•

B^BHtfLft^* M
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimą
Kadaruoja J. Piates. Medžiagą siusti: 3206 W. S5th Place, Chicago, IL 60629

kaityte modeliuoja Montessori mo
kyklų parodoje.

Kviečiame dirbti Vytauto
Didžiojo universitete Kaune
anglų, vokiečių, prancūzų,
ispanų ir italų kalbų ir litera
tūrų dėstytojus. Pageidautina,
kad suinteresuotas asmuo
turėtų doktoratą ar būtų pra
dėjęs doktorines studijas, ir bent
x Paskutinių keturių sa dvejus metus dėstymo prakti
vaičių „Lietuvos aidas" i r kos. Dėstytojas priimamas ne
„Veidas" per klaidą iš Vilniaus mažesniam laikui, kaip vienam
pašto buvo siunčiamas papras semestrui.
tuose, n e oro pašto vokuose,
Naujų mokslo metų rudens
todėl skaitytojai JAV ir
semestras yra nuo 1993 m.
Kanadoje jo negauna. „Lietuvos
rugpjūčio 24 d. iki gruodžio 24
aido"
leidėjai
atsiprašo
d., pavasario semestras — nuo
skaitytojų ir užtikrina, kad dau
1994 m. sausio 31 d. iki birželio
giau tai nepasikartos. Trūksta
8 d.
mieji numeriai skaitytojus
Universitetas
neužmoka
pasieks gerokai pavėlavę, bet
kelionės
į
Lietuvą
ir
atgal, bet
vis tiek pasieks.,Xietuvos aido"
ir „Veido" įgaliotinis JAV yra aprūpina gyvenamuoju plotu ir
moka atlyginimą pagal parei
Bronius Juodelis.
gas. Atlyginimas mokamas vie
x Apie gintarą paskaitą Bal- tine valiuta (šiuo metu — talo
zeko Lietuvių kultūros muzieju nais).
Prašome siųsti prašymus ir
je skaitys Doris Kemp, Lizzadro
Museum of Lapidary Art pa curriculum vitae šiuo adresu:
tarėja tauriųjų mineralų ir Vytauto Didžiojo universitetas,
brangakmenių
reikalais. Užsienio kalbų katedra, prof. M.
Paskaita b u s penktadienį, Danytė, Daukanto 28, 3000
balandžio 23 d., 7:30 vai. vaka Kaunas, Lietuva.
ro.
Rektorius

&T.

mK ŽVAIGŽDUTE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
x Vysk. Paulius Baltakis,
OFM praėjusį sekmadienį,
balandžio 18 d., buvo atvykęs į
Čikagą, į ses. kazimieriečių 85
m. sukakties minėjimo iškilmes.
Jis aukojo šv. Mišias kartu su jė
zuitų provinciolu kun. Antanu
Saulaičių, marijonų provinciolu
kun. Viktoru Rimšeliu, Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos kle
bonu kun. Jonu Kuzinsku ir ki
tais kunigais, jų tarpe ir prel.
John Gorman, Čikagos arkidiecezijos atstovu. Vysk. P. Bal
takis pirmadienį išskrido į Sydney, Australiją, dalyvauti prel.
Petro Butkaus laidotuvėse.
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KA MAN REIŠKIA
ŠVENTO KAZIMIERO
P A R A P I J A IR BAŽNYČIA
Parapija man parodė, kad lie
tuviai dar gyvi po to, kas at
sitiko Lietuvoje prieš keletą
metų. Si parapija man pasakė,
kur bus demonstracijos už Lie
tuvos laisvę. Tada aš dalyvavau
demonstracijose.
Aš visada ateinu į lietuvišką
šeštadieninę mokyklą ir bažny
čią dėl draugų. Man patinka
bendauti su lietuviais. Prelatas
Bartuška mane pakrikštijo lie
tuviškoje Švento Kazimiero
bažnyčioje. Aš pradėjau lankyti
Švento Kazimiero lituanistinę
mokyklą, būdamas trejų metų
amžiaus. Man yra progų ir labai
patinka lankyti lietuvišką mo
kyklą. Mano draugai man pade
da mokytis, ir mes kartu žaidžia
me. Mano draugai yra Augis
Kuolas, Marius Anelauskas,
Petras Karuža ir Audrius Avi
žienis. Aš juos visus susitinku
lietuviškoje mokykloje. Mes esa
me draugai jau ilgą laiką. Aš
Švento Kazimiero bažnyčioje
priėmiau Pirmąją Komuniją.
Visada dalyvauju Kalėdų eglu
tėje. Kiekvieną sekmadienį at
važiuoju į lietuvišką bažnyčią ir
tarnauju šventoms Mišioms.
Tikybos pamokose aš daug iš
mokstu apie Dievą ir Jo sūnų
Jėzų. Aš daug sužinau apie
Kristaus Motiną Mariją ir šven
tuosius.
Aidas Mattis,
Los Angeles Šv. Kazimiero
lit. m-los mokinys
(„Vardan tos Lietuvos")

x ATLANTA I E , Inc. viena
x KAIRYS BALTIC EX- iš pirmųjų kompanijų pf adėjuPEDITTNG turi naują patarna si kompiuterizuotą aptarna
vimą: Sudarome maisto siuntas vimą ir toliau siunčia siuntinius
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 6 (vis ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
kas kilogramais): 10 miltų, 10 Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
2 liet. sūrio, 1 sviesto, 3 rūkyt, teineriai) išsiunčiami kiekvieną
kumpio, 3 rūkyt, dešros, 1 pu pirmadienį. Oro siuntos iške
NUOTYKIS
pelių kavos, 2 kg. apelsinų, 1 kg. liauja kiekvieną šeštadienį. Per
bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. siunčiame dolerius į Lietuvą.
Linutė su broliu ir mama
saulėgrąžų aliejaus, 20 kiau Suteikite džiaugsmo savo gimi
puošė
Kalėdų eglutę. Jie kabino
šinių; 45 kg (apie 100 sv.) TIK nėms. Mūsų naujų amerikie
Advokatas
visokius
papuošalus, o vienas iš
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
GINTARAS P. ČEPĖNAS $80 US. Rašyti: G. V. Kairys kaina $99. 2719 W. 71 St., jų buvo pelytė. Murkis, pamatęs
517 Fruitland Rd., Stoney
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
pelytę, šoko ant eglutės. Visi
Creek, Ont., Canada L8E Chicago, IL 60629, tel. (312)
Tel. (1-312) 776-5162
434-2121. Iš toliau - 1-800- papuošalai nukrito, o Murkis la
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 5A6, Canada; tel.416-643-3334,
bai susižeidė savo kojytę. Linutė
775-7363.
fax 410-643-8980.
Tel. (708) 301-4866
(sk) labai išsigando i r nubėgo
Valandos pagal susitarimą
(sk)
pasakyti tėveliui, nes jis yra
x Kaip ir kiekvieno mėne gyvuliukų gydytojas. Jis aprišo
Advokatas Jonas Gibaitis
x TRANSPAK siunčia tal- sio paskutini sekmadieni, ba Murkio kojytę ir jam davė ėsti.
pintuvus (konteinerius) į Lietu landžio 25 d. Baltia E x p r e s s Mamytė papuošė stalą, sudėjo
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
vą k a s savaitę. Siunčiame priiminės siuntinius Lietuvių ant jo kvepiantį maistą. Dar
„AIR CARGO". Siųskite per centre Lemonte nuo 9 v.r. padėjo sutvarkyti sudužusius
T e l . (1-312) 776-8700
seniausią siuntinių į Lietuvą įs Informacijos teiraukitės ne
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
papuošaliukus. Tada vėl pasta
Šeštad 9 v.r iki 1 vai d
taigą TRANSPAK, 2838 W. 69 mokamai: tel. 1-800-SPARNAI tė eglutę ir uždėjo naujus
St., Chicago, IL 60629, tel. arba 1-800-772-7624.
papuošalus. Pavalgę Kūčių
312-436-7772.
(sk) vakarienę, išpakavome dova
ADVOKATAS
(sk)
x Norint pirkti bei parduo nas. Tėvelis gavo sportinį kos
Vytenis Lietuvninkas
ARAS RCOFING
ti sklypus ar namus, prašome tiumą, mamytė — naujus batus,
2501 W. 69th Street
Arvydas Kiala
•kreiptis į Vyt. a r Genę Belec o Linutė, Tomas ir Murkis daug
Chicago, IL 60629
Dengiama Ir taisoma
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. naujų žaislų.
Tel. (1-312) 778-0800
visu rūsių stogus
Adelė Rocytė,
Sunny Hills, Fla. 32428, tel.
Valandos pagal susitarimą
Tel 708 257 0746
904-773-3333.
Marąuette Parko lit. m-los
Skambinti po 6 v v
6 sk. mokinė.
(sk).'

-

Palangos miestely" 7.
Ubagas kitu pavadinimu.
8.
Gudijos (Baltarusijos) res Geroji šuns ypatybė. 9.
Aukštaitijos lygumų
publikos Aukščiausioji Taryba
upė
įtekanti
į Nemuną. 10.
1991.12.10 patvirtino valstybinį
Laikraščio pavadi
Gudijos herbą vytį, o 1991.12.11
nimas,
kurį
leido
dr. J. Basana
valstybinę vėliavą. J ų herbo
vičius. 11.
Kas
tokie nuostatai: Valstybinis her
b a s „Pagonia" (Vytis) yra vals parašė eiliuotą padavimą „Gedi
tybinio suvereniteto simbolis, mino sapnas"? Skaitant žemyn,
atspindintis istorinį baltarusių visų žodžių pirmosios raidės
liaudies kelią, ilgaamžį gyva sudarys pavardę poeto, parašiu
vimą ir jos valstybingumo vys sio Mažosios Lietuvos himną.
(5 taškai)
tymąsi.
Valstybinis herbas: raudonas
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s k y d a s s u baltos (sidabro)
(Žiūrėkite piešinėlius)
spalvos Vyčio atvaizdu.
Vyčio atvaizdas — jojantis
g
i
n k l u o t a s r a i t e l i s , dešine
Milžinai velykaičiai
r
a
n
k a gulsčiai (horizontaliai)
Iš Šeimos k a l e n d o r i a u s , L i e t u v a
iškėlęs kalaviją, o kaire ranka
laikantis skydą, kurio baltame
lauke — auksinis šešių galų kry
STEBUKLINGA DIENA
žius. Raiteliui iš k a i r ė s —
DAINAVOJE
kalavijo
makštis ir iš po balno
(Tęsinys)
nutįsusi trijų galų gūnia (me
— Ar gali man surasti papar džiaga arkliui apdengti).
čio žiedą, kuris atneštų man lai
Iš jų aprašymo matome, kad
mę? — paklausė Birutė žalčio. gudai y r a pasisavinę mūsų tau
— Jei aš tau nešu laimę, tai tos ir valstybės herbą Vytį. Jie
kam gi reikia dar žiedo?
y r a labai panašūs, bet, geriau į
— Kad gaučiau dvigubą lai juos įsižiūrėjus, galima rasti gal
mę! — gudriai atsiliepė Birutė. daugiau negu 30 skirtybių.
Linksmas žaltys sutiko padėti
ir likęs, apsivyniojęs mergaitės
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riešą, nuėjo kartu į mišką ieško
ATSAKYMAS
ti paparčio žiedo.
Pušynas buvo ramus. Pro miš
ko skliautą saulė švietė į vieną
papartį. Kaip nuostabiai papar
Kurie 2 iš šių apskritimų yra
tis blizga, pagalvojo Birutė.
padalyti į daugiausia dalių?
Priėjo arčiau. Papartis gražiai
(5 taškai)
žaliavo. Viename lape kažkas
taip akinančiai blizgėjo.
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— Paparčio žiedas! — sušuko
žaltys.
Vėl pakeliaukite po žemėla
Birutė nustebo. Jai buvo net
Žiūrėkite brėžinėlį. Jonukas į pius, atsakykite į žemiau pa
sunku kvėpuoti. J i atsargiai užtvaros galus pridėjo po vieną teiktus klausimus: 1. Kas ar
nuskynė tą baltą blizgantį žie pagaliuką i r užtvarą padidino čiau Vilniaus: Oslo ar Odesa? 2.
dą.
dvigubai.
Kas arčiau Europos geografinio
— Šis liks su manim kol
centro, kuris yra nuo Vilniaus
plaukus turėsiu, — pažadėjo
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šiaurėje prie Rodūnios: Biržai,
Birutė, prakišdama savo storą,
Vilkaviškis ar Šiluva? 3. Kas iš
ATSAKYMAS
gražią kasą pro žiedą.
Vilniaus arčiau: Ryga ar Mins
II i r rV atrodo, kad yra kiš
— Matai, kiek daug laimės aš
kas? 4. Kam priklauso Baltijos
tau atnešiau, — šypsodamasis kiai, bet I i r III panašūs į an jūroje sala Saaremaa: Latvijai
tis. Čia galima suprasti ir vie
pasakė žaltys.
ar Estijai? 5. Kas arčiau Vil
Birutė nuoširdžiai padėkojo naip i r kitaip.
niaus: Gruzija ar Murmanskas?
žalčiui. Dabar nieko blogo ne
(5 taškai)
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galės atsitikti.
Atsiuntė
kun.
dr. E. Gerulis
ATSAKYMAS
Staiga nelauktai saulės spin
duliai visiškai dingo. Taip greit
Broliuko laiške sesutę suklai
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išnyko, lyg koks milžinas būtų dino gramatinė klaida. Jis norė
Štai penketas įdomių išsireiš
nustūmęs saulę, kaip sviedinį, jo pasakyti, kad neitų į šilus (į
kimų
laukia jūsų dėmesio: 1.
už horizonto. Juoda tamsa apė mišką), k u r daug pavojų, o
mė juos. Birutė, porą žingsnių paraše visai kitokios reikšmės Trys mergaitės ėjo į mokyklą po
vienu lietsargiu ir nė viena
žengusi, sustojo. NeužmirŠdama žodį.
nebuvo nė kiek sušlapusi. Kaip
savo dvigubos laimės, visvien
atsitiko? 2. Kiek knygų galima
rimtai išsigando. Pradėjo šlamė
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įdėti į tuščią mokinių krepšį? 3.
ti nukritę lapai. Birutė tolumo
ATSAKYMAS
Kodėl
višta deda kiaušinius? 4.
je išgirdo baisų vilkų staugimą.
1. Jėzus Kristus nešė ne visą Vienas nusikaltėlis buvo teismo
Ji maldavo, kad žaltys ją vestų
kryžių, bet jo dalį — skersinį nuteistas mirties bausme, kaip
kur saugiau.
Toli Birutė pamatė degantį („patibulum"). Taip parašyta G. manote, kokią mirties sąlygą
laužą ir lyg girdėjo dainuo Ricciotti knygoje „Kristaus gy nuteistasis pasirinko arba pa
geidavo? 5. Kas tas yra, ką kiek
jančius balsus. Čia galėjo būti venimas".
2. Manoma, kad Kristus bu vienas gyvas asmuo matė, bet
jai pažįstami. Gal stovyklauto
vo
prikaltas prie kryžiaus per niekada daugiau nebematys?
jai. Grįžo. Jie dainuoja linksmai
(5 taškai)
riešus.
prie laužo. Bėkim arčiau!
(Bus daugiau)
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A u d r a Degesytė
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I brūkšnelių vietas įrašysite
(Žiūrėkite brėžini)
žodžius, pagal nurodytas reikš
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
mes. Brūkšnelių skaičius ati
tinka žodžio raidžių skaičiui. 1.
Prie kūmos (krikšto mamos)
Pasakiškos
netolimas kelias. Giminin būtybės pavadinimas, kurią
gumas.
nugalėjo šventas Jurgis. 2.
Geros akys dūmų nebijo.
,
Senovės ūkinin
Ir akys ištįs, kol gaili rasa ko žemei apdirbimo įrankis. 3.
nukris.
Kuo
Kai mano akys užsidarys, tai vertėsi daugumas lietuvių 1918
jūsų atsidarys, bet bus per vėlu. metų nepriklausomoje Lietuvoje.
4.
Kol akys plačios, tol vis nori. j Taip vadinasi darželio ar pirmo
Gali mėtyti akmenim per jo skyriaus pradinė vaiko knyga.
galvą, bili tik galvos nesieks.
5. Kokį pavadinimą duotumėte
Neduos ir akmens galvai vaikų knygų autoriui V. Ta- Suraskite kelią nuo juodo taš
ko, esančio centre, iki juodo taš
prasimušti.
mulaičiui. 6.
ko,
esančio už rato sienų.
Ant akmens niekada samanų Autoriaus pavadinimas, kuris
(5 taškai)
parašė dainą „Ant marių krašto
nebus, jei jį visada valai.
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ATSAKYMAS
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