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Ar Laisvos Europos ir Laisvės
radijas bus įjungtas į
Amerikos Balsą?

Wisconsino senatorius Russel raštes, matome, jog kova už de
Feingold pateikė Senatui įsta mokratiją dar tik prasidėjo. Ko
Kur labiau pažeidžiamos mažumų
tymo projektą, pagal kurį dėl turėtų amerikiečiai dėl to
teisės
Laisvos Europos ir Laisvės radi rūpintis? Todėl, kad šioje, vis la
jas būtų įjungtas į Amerikos biau mažėjančioje mūsų plane
Vilnius, balandžio 27 d. — aerouosto pastatą ir rekosntruotoje, kažkur svetimoje šalyje yra
Balsą.
Kaune leidžiamas laikraštis jant pakilimo taką, tiesiant at
Laisvosios Europos radijas daromi sprendimai, kurie turi
jaunimui „Lituanica" paskelbė skiras kelio „VIA Baltica"
duoda žinias 9 kalbomis, tarp jų įtakos į orą, kuriuo mes kvėpuo
apžvalgą apie rusų tautinės ma atkarpas, rekonstruojant Radvi
— du kartus per dieną po pusę jame, ir į mūsų vaikų saugu
žumos gyvenimą Lietuvoje ir liškio vagonų ir Vilniaus
valandos — lietuvių kalba. Lais mą... Demokratijos nebekovoja
lietuvių — Karaliaučiaus sri šilumvežių depus, pasienio gele
vės radijas transliuoja žinias 24 viena prieš kitą. Jos dabar yra
žinkelio stotį Šeštokuose, per
tyje.
valandas per parą Rusijai, taip geros partnerės. Demokratijos
Joje pažymima, kad Lietuvo tvarkant Klaipėdos uostą ir
pat trumpesniu laiku dar vie taip pat neignoruoja aplinkos
je gyvena apie 340 tūkstančių „Baltijos" laivų statyklą.
nuolika kitų kalbų buvusioms problemų: jos nepadeda teroris
Transporto plėtojimo pro
rusų, jie sudaro apie 9 procentus
t a m s ir neapleidžia pabėgėlių.
Sovietų Sąjungos tautoms.
šalies gyventojų. Apie 17 tūks gramoje prognozuojama, kad
Dabartinė padėtis Rytų Euro Demokratijos gerbia žmogaus
tančių vaikų lanko rusų vaikų 1994-1996 metais reikėtų inves
poje ir buvusiose sovietų vals teises. Be to, nesirūpinti kito
darželius. Vidurinėse mokyk tuoti apie 379 milijonus JAV
tybėse tebėra kritiška ir tebe vargais — tai ne amerikiečio pri
lose rusiškai mokosi daugiau dolerių. Manoma, kad beveik du
gimtis. Kai kūdikis verkia Sara
turi tiesioginę įtaka Amerikos
kaip 67 tūkstančiai moksleivių. trečdaliai lėšų bus gauta iš
Anglijos ministras pirm. John Major ir Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas,
jeve
ar Somalijoje, Indianos
saugumui bei interesams. Apie
Rusų kalba galima įsigyti 22 privataus kapitalo ir užsienio
pastarajam lankantis Londone balandžio 15 d.
miestelyje
žmogui veidu nurie
tai kalbėdamas, „Wallstreet
specialybes profesinėse ir tiek investitorių.
Journal" bendradarbis Walter da ašara.
pat aukštesniosiose mokyklose.
Mes privalome investuoti į
Lietuvos premjero vizitas
Laąuer išsireiškė, kad Amerika
Mokymą finansuoja, vadovėlius
Lietuvos žurnalistų konferencija
Kaune
įsteigtas
JAV
laisvės
palaikymą kituose kraš
turi ne daugau kaip septynis ar
Norvegijoje
leidžia Lietuvos valstybė.
Vienas efektingiausių,
Aukštosiose mokyklose ren
prekybinių ryšių aštuonis žmones, kurie seka tuose.
Kovo 13 d. Vilniuje, „Žinijos" LTV vadovo atsisakymą suteik
mažiausiai
kainuojančių inves
Rytų Europoje pasireiškiančius
Balandžio 26 d. ministras salėje, įvyko Lietuvos žurnalis ti opozicijai per savaitę vieną
giami filologai — rusistai, laidos
centras
priešdemokratiškus veiksnius ir tavimų yra padėti žmonėms
rusų kalba transliuojamos per pirmininkas Adolfas Šleževičius tų draugijos konferencija, kurio valandą televizijos eterio, jis
pažinti savo aplinkos gyvenimą
Lietuvos radiją ir televiziją, pradėjo dviejų dienų vizitą je dalyvavo apie 100 organizaci pasakė: „Pirmas klausimas —
Kaunas, balandžio 21 d. — jėgas. Tie keli žmonės yra ne ir platesnį pasaulį. Mūsų laisvo
valstybė remia kelis rusų kalba Norvegijoje. Kartu išvyko jos narių. Metinę ataskaitą apie teisė: mūsų — informaciją teik Kaune viešėjo JAV ambasado kur kitur, bet Miunchene, šių
leidžiamus laikraščius, Vilniu energetikos ministras Algiman draugijos darbą pateikė jos pir ti, žmonių - ją gauti. Apginti rius Darryl Johnson su žmona radijo programų studijų centre. sios radijo programos gelbsti
Savo straipsnyje jis toliau tiems naujiems demokratams
je veikia valstybės išlaikomi tas Stasiukynas, užsienio rei mininkė, laikraščio „Naujasis 40% piliečių teisę, vadinasi, Kathleen. Šį kartą amb. John
Rusų dramos teatras ir Aleksan kalų viceministras Algirdas dienovidis" vyr. redaktorė apginti demokratiją. Kiekvie son atvyko su dalykiška misija: rašo: „Šiandien Rytų Europa ir suprasti, kas iš tikro vyksta jų
kraštuose, ir padeda jiems užim
dro Puškino literatūros muzie Miškinis, Klaipėdos naftos per Aldona Žemaitytė. Ji savikri nas tiesos žodis ir asmeninės, Kaune pradeda darbą JAV Pre Rusija stovi prieš kritišką laiko
jus. Rusų kultūros puoselėjimu dirbimo įmonės generalinis di tiškai įvertino tiek valdybos, kolektyvinės, moralinės pozi kybinių Ryšių departamento tarpį, kuriame bus nulemtas jų, ti prideramą vietą, kaip pasau
rūpinasi rusų kultūros centrai rektorius Martinas Gusiatinas, tiek savo kolegų atliktą veiklą, cijos išlaikymas labai svarbus, atstovas, kaip rašoma „Kauno o ir viso pasaulio likimas lio laisvų žmonių bendruomenės
piliečiams".
ir įvairios visuomeninės organi kiti lydintys asmenys.
nurodydama ir vidines, ir išori nes tai vėl gali likti vienintelis dienoje".
Juo
paskirtas daugeliui metų ateityje".
Nemažai valstybininkų, dip
Aktyviai palaikiusi Lietuvos nes trūkumų priežastis: politi ginklas".
zacijos Vilniuje, Kaune, Klai
kauniškis advokatas G. Pūkas.
lomatų,
Nobelio premijos lau
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Nepriklausomybės atkūrimą. nes intrigas, patalpų ir primi
Slaptu balsavinaa išrinkta 1990-1991 jis buvo miesto tary
Visagine, Druskininkuose, ki Norvegija ir šiandien yra viena tyviausių ryšio priemonių sto nauja Lietuvos ž u r n a l i s t ų bos pirmininkas, po to dirbo Už reatų, jų tarpe dr. Zbignev
tuose miestuose, Lietuvoje įre iš tų Vakarų šalių, kurios teikia ką, valdybos neveiklumą.
draugijos centro valdyba, kurią sienio ekonominių ryšių minist Brzezinski, Geraldine Ferraro,
Balandžio 22 d. ALTAS pa
Max Kampelmann, Jeane Kirgistruotos 92 stačiatikių ir sen Lietuvai politinę ir materialinę
Konferencijos svečias, Seimo sudarys devyni nariai: kun. ro pavaduotoju.
siuntė prez. Bill Clinton laišką,
paramą. Deja, maždaug iš 2000 opozicijos vadas prof. Vytautas Jonas Boruta,SJ (kaip antrasis
tikių bendruomenės.
Senojoje rotušėje JAV amba patrick, Alfred Moses, Yury Or- kuriame pabrėžiama būtinybė
Karaliaučiaus srityje gyvena bendrų su užsieniu Lietuvos Landsbergis kalbėjo apie visų „LKB Kronikos" redaktorius), sadorius D. Johnson pristatė G. lov, Donald Rumsfeld, Elie
ir toliau turėti Laisvos Europos
beveik 20 tūkstančių lietuvių. įmonių, užregistruotos tik 9 sąžiningų žurnalistų pareigą Algirdas Čekys („Valstiečių laik Pūką, papasakojo apie JAV Vviesel ir kiti pareiškė savo
bei Laisvės radijo transliacijas,
Mokyti vaikų gimtąja kalba jie bendros Lietuvos ir Norvegijos ginti spaudos ir nuomonės raštis"), Antanas Gailius („XXI Prekybinių ryšių departamento neigiamą nuomonę dėl pastan
k a r t u su Amerikos Balsu. Tarp
negali, nes nėra lietuviškų firmos. Todėl šio vizito metu reiškimo laisvę. Svečias pažy Amžius"), kun. Robertas Gri atstovo tikslus ir uždavinius. gų uždaryti Laisvos Europos ir
kitko laiške rašoma: „Tačiau
darželių ar lietuviškų grupių bandoma sudaryti palankesnes mėjo, jog šiuo metu, dangstan gas („Caritas"), Roma Griniūtė Pasak ambasadoriaus, atstovas Laisvės radijo transliacijas.
Amerikos Lietuvių Taryba tiki,
rusiškuose darželiuose, nėra sąlygas dviejų šalių ekonomi tis depolitizacija, vykstąs istori („Lietuvos aidas"), poetas Jonas dirbs pagal specialią šio depar Laiške, kuris buvo išspausdin
kad sprendimas nutraukti Lais
lietuviškų mokyklų. Tik dvide niam bendradarbiavimui. Pir jos perrašymas. Vertindamas Juškaitis, Marytė Kontrimaitė tamento programą ir bus savo tas Amerikos žurnaluose, jie
vos
Europos ir Laisvės radiją
šimtyje rusiškų mokyklų įsteig miausiai techninės pagalbos
(„Armena"), Kastantas Lukė- tiškas biznio informacijos cent sako:
„Berlyno sienos nebėra. Jos būtų klaida... Mes žiūrime į šias
ti lietuvių kalbos būreliai ar reikia energetikai, jūrų žvejybai pranešimus, jog labai daug šau n a s („Katalikų pasaulis"), ras Rytų Europai. Programos
radijo programas, kaip į pagrin
fakultatyvai. Juose dirbantiems ir žuvų perdirbimo pramonei, kiamų jaunuolių neatvyksta į Rimantas Pleikys (Radiocent tikslas — skatinti investicijas, skeveldros, sudėtos į mažas
dą Jūsų pažadui ugdyti demo
karo komendantūras. Jie ir jų ras). Kovo 16 d. į pirmą posėdį
mokytojams atlyginimus moka kitoms ūkio šakoms.
užmegzti Lietuvos kompanijų ir plastikines dėžutes, pardavi kratiją komunistų valdytuose
nėjamos kaip suvenyrai. Šalta
Lietuvos kultūros ir švietimo
Balandžio 26 d. Adolfą Šleže tėvai suprato, kad pareigą susirinkusi naujoji valdyba pir verslininkų ryšius.
kraštuose".
Tėvynei
reikia
a
t
l
i
k
t
i
.
Ši
ministerija. Nėra lietuviškų vičių priėmė Norvegijos užsie
mininku išsirinko Antaną Gai
Pasak G. Pūko, Kaunas pasi sis karas pasibaigė. Tačiau, kai
(Alto informacija)
grupių profesinėse technikos ir nio reikalų ministras Johan pareiga nėra lengva, bet ir lių, jo pavaduotojais — Kastantą rinktas dar ir dėl to, kad Vil pažvelgiame į dienos žinių ant
aukštesniosiose mokyklose. Nė Jorgen Holst. Susitikime, be neilga. Pernai pavasarį pa Lukėną ir Rimantą Pleikį, atsa niuje jau per daug visko sukon
ra ir lietuviškų periodinių lei kita ko, apsvarstytos Rusijos šauktieji jau sugrįžta. Gegužės kingąja sekretore — Marytę centruota, o tai yra neigiamas
dinių, radijo ir televizijos laidų. kariuomenės išvedimo iš Lietu pabaigoje, pasakė Antanas Kontrimaitę. Valdybos nariai reiškinys, plėtojant užsienio
P o referendumo — perspėjimas
vos, kitų Baltijos šalių proble Dulevičius, visi bus namuose. taip pat nutarė laiškais kreip ryšius bei ekonomiką.
Dabar Lietuvos kariuomenėje tis į draugijos narius ir pap
mos.
Lietuvos t r a n s p o r t o
Maskva. Vos dienai praėjus kėlimu, nes pinigai buvo švais
tarnauja
apie 6,000 jaunuolių. rašyti jų išdėstyti pasiūlymus
Šiandien numatomas prem
perspektyvos
po Jelcinui pareikšto balsuotojų tomi valstybės žinioje esančio
dėl bendro darbo bei profesinių
jero susitikimas su Norvegijos
pasitikėjimo, jo opozicija pasis mis pramonės šakoms ir institu
Profesija — didžiausia
Ekonomika
problemų.
Susisiekimo ministerijoje ministre pirmininke Gro Harkubino sumenkinti referendu cijoms, kurios nesistengė pačios
gyveninio
d
o
v
a
n
a
baigtas r e n g t i v a l s t y b i n ė s lem Brundtland. Bus pasirašyta
(Katalikų Bažnyčia
negalėsianti apsieiti mo balsavimo rezultatus ir Jel išsilaikyti ar pakelti produkciją,
transporto plėtros programos dvišalė Lietuvos ir Norvegijos
Lietuvoje)
ciną perspėjo per daug nepasi pasitikėdamos tik lengvai gau
be valstybinės
projektas. Šią savaitę daugiau sutartis dėl dvigubo apmokesti Radviliškyje bus atidarytas
tikėti pergale, nemėginti įsigyti n a m a valstybine parama.
kaip 200 lapų dokumentas bus nimo netaikymo tarpusavio pre pirmasis Lietuvoje profesinės
prievartos
daugiau galių valdžioje.
Tuo tarpu JAV Baltieji rūmai
reabilitacijos centras. Jame spe
pateiktas vyriausybei. Svar kyboje.
į
Jelcino laimėjimą reagavo
Pagrindinis Jelcino priešas,
cialybę galės įsigyti vadinamųjų
Kaunas,
balandžio
23
d.
—
biausias programos tikslas:
Ruslan Khasbulatov, kalbėda l a b a i pozityviai ir. galima
Lietuva sumokės už
pagalbinių mokyklų auklėti
Kaune viešėdamas Lietuvos mas pirmadienį parlamente, sakyti, su dideliu palengvėjimu.
užtikrinti transporto sistemų
V a i k i n a i renkasi į karo
niai, turintys mokslumo jos laivo išgelbėjimą ekonomikos ministras J. Ve
veikimą ekonominės reformos
tarnybą
pabrėžė, kad „balsavime neiš- Prez. Clintonas ta proga pareiš
sutrikimų.
laikotarpiu, transporto ryšių
Vilnius, balandžio 23 d. — selka buvo kritiškas. „Į dvide ryškėjo nei laimėtojai, nei pra kė, kad tai „geros žinios ne tik
plėtojimą su Rytų ir Vakarų
Į „Geležinio vilko" lauko ka Reabilitacijos centras kuria Lietuvos vyriausybė suteikė šimt pirmą amžių einam, vieš laimėtojai, nes iš 105.5 mil. rusams, bet ir Amerikai ir viso
Europos valstybėmis, Baltijos riuomenės brigadą atvyko pir mas pagal panašaus profilio garantiją Didžiosios Britanijos pataujant rinkai su visomis jos Rusijos gyventoju balsavo tik pasaulio žmonėms".
bei NVS š a l i m i s , d i d i n t i mosios dešimtys vaikinų, šį įstaigos Vokietijoje pavyzdį. Lloyd gelbėjimo arbitražui, jog neišvengiamomis krizėmis ir maždaug 62 procentai". Tačiau
tranzitinių krovinių ir keleivių pavasarį pašauktų atlikti tik Šios šalies socialinės apsaugos valstybinė žvejybos laivyno depresijomis. Tebegyvename ru Jelcino atstovas Vyacheslav
srautus per Lietuvą. Programą rąją karo tarnybą. Komisija dar ministerija paskyrė 1,3 milijono įmonė „Jūra" padengs plaukio siškos anarchijos sąlygomis su Kostikov tvirtino, kad „Re
KALENDORIUS
ministerijos
s p e c i a l i s t a m s kartą patikrins jų sveikatą ir markių naujajai mokyklai jančios bazės „S D a r i a u s " pretenzijomis į vakarietišką ferendumas aiškiai parodė
įrengti,
dėstytojams
apmokyti,
demokratiją".
Tačiau,
anot
padeda rengti Vilniaus tech nuspręs, kurie tinka tarnauti
gelbėjimo išlaidas, rašoma „Lie
žmonių pritarimą prezidento
atsiuntė specialistų, padėjusių tuvos ryte".
B a l a n d ž i o 28 d.: Šv. Petras
ministro, Lietuva negali amži Jelcino politikai ir jo idealams,
nikos ir Klaipėdos universitetų, kariuomenėje.
kitų įstaigų mokslininkai ir spe
„Geležinio vilko" brigadą paruošti centro projektą. Numa
Plaukiojančią bazę „S. Da nai apsieiti be valstybinės tvar kurie turi sukurti galingą Rusi Chanel, Valerija, Vitalis, Rimtyta,
kad
Radviliškio
reabilitaci
gailė, Vygantas.
cialistai, užsienio šalių eksper šiemet turėtų papildyti 860
rius" su 150 žmonių, sausio 17 kos, kur kas nori — rėkia, kas jos valstybę".
jos
centras
galės
priimti
pusę
B a l a n d ž i o 29 d.: šv. Kotryna
tai.
naujokų. Iš viso šį pavasarį į
d. patekusią į smarkią audrą nori — teisia, kas nori — spjau Jelcino rėmėjai taip pat siūlo,
tūkstančio
vaikų.
Tačiau
artė
na
į
įstatymus.
Valstybinės
Sienietė,
Vaitenis. Indrė.
Šiais metais į transportą karo tarnybą šaukiama apie
prie Shetland salų prie Škoti
kad jis savo referendumo laimė
jančiais
mokslo
metais
jų
bus
prievartos
elementas
neišven
numatyta investuoti 24,4 mili 3,000 jaunuolių. Krašto apsau
jos išgelbėjo Anglijos gelbėjimo
giamas, nebent visuomenė yra jimą dar sustiprintų, perimda
ORAS CHICAGOJE
jono JAV dolerių. Iš biudžeto gos ministerijos Vyriausiosios daug mažiau, nes dar trūks to tarnybos.
mas Centrinio banko kontrolę,
kiam
darbui
pasirengusių
dės
pakankamai
aukštos
kultūros.
bus skiriama tik truputį dau inspekcijos generalinis inspek
Remiantis tarptautinės jūrų
pakeisdamas senųjų, dar Brež
Trečiadienį saulė tekėjo 5:52,
giau kaip penktadalis šios torius pulkininkas Antanas Du- tytojų. Pradžioje čia bus dės teisės normomis, už gelbėjimo „Ir vakaruose nebuvo apsieita nevo laikų, konstituciją nauja,
tomos
žemės
ūkio,
medžio
apdir
be
„bananų"
ir
šalto
vandens,
leisis
7:43. Saulėta, maloni pa
sumos, o 15,7 milijono dolerių — levičius pasakė, kad, be jau
darbus priklauso kompensacija,
kuri sutvirtintų prezidento val
bimo,
namų
ruošos
specialybės,
kol
kiekvienas
suprato,
kad
iš valstybinių įmonių lėšų. minėtos „Geležinio vilko" bri
kuri paprastai sudaro apie pusę
džią ir sumažintų parlamento vasario diena (ryte gali būti
o
vėliau
profesijų
padaugės.
dera
gerbti
{statymus
ir
vals
Daugiausia jų šiemet planuo gados, jie tarnaus vidaus ka
laivo ir krovinio vertės. Lie
galią. Šiuo metu Centrinį banką truputį lietaus), temperatūra
Vaikai
mokysis
nedidelėse
gru
tybę.
Arba
dirbsim,
arba
nieko
j a m a investuoti, d i e g i a n t riuomenės daliniuose, valstybės
tuvos laivas įverti r, as 660,000
kontroliuoja parlamentas, ir dieną apie 64 F (17 C), naktį 40
pėse,
psichologai
padės
įveikti
neturėsim".
Ministras
neabejo
sienos
apsaugos
tarnyboje,
per
modernią skrydžių valdymo
svarų sterlingų. TOKJ užstatą tu
Jelcino patarėjai ne kartą parla F (5 C).
dėl
jų
negalių
kylančias
proble
ja,
kad
teks
smarkiai
pakore
Ketvirtadienį saulė tekės
sistemą su Prancūzijos firma nai sukurtoje jūros flotilijoje.
ri sumokėti įmone J ū r a " , kad
mentą kaltino ekonominiu re
mas.
guoti
ekonominės
reformos
eigą.
„Thomson", statant Vilniaus
Pulkininkas paneigė spaudos
laivas būtų paleistas.
formų sabotažu bei infliacijos 5:51. Truputį vėsiau, saulėta.

>

2

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. balandžio mėn. 28 d.

DRAUGAS
ojsps-ieiooo)
T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publiahed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the
Tueadays following Monday obaervance of Legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Second claas poatage paid at Chicago. IL and additional mailing offices
Subacription Rates: 80.00 Foreign countries $90 00
Postmaster: Send address changes to Draugas -- 4545 W 63rd St,

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ. KŲ RAMOVĖ
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629

Chicago, IL 60629
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75 m. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS
TĖVYNĖS DAINA

pzk-

DRAUGO pranumarata mokama U anksto

LS Brolijos vadija. Iš k.: I eil. — LSB Vyriausias skautininkas Gediminas Deveikis, Romas Otto,
Bronius Naras, dr. Mindaugas Griauzdė, Gediminas Leškys. II eil. — Kazys Matonis, Vytautas
Jokūbaitis, LSB VSP Gintas Taoras, d' Algis Paulius, Antanas J arimas, Vytenis Lietuvninkas,
LSS Tarybos pirm. Sigitas Miknaitis, Antanas Paužuolis, Justinas Kirvelaitis, Ramūnas Vanagūnas, Paulius Mickus ir Viktoras Puodžiūnas.

PRANEŠIMAI
LS BROLIJAI

LSS Jubiliejinė stovykla vyks grįš trečiadieni, rugpjūčio 11
Rako stovyklavietėje š.m. liepos d., į Jaunimo centrą maždaug 4
džiugu pranešti, kad Jubilie 31 d. iki rugpjūčio 11 d.
v. p.p. Dėvima darbo uniforma.
jinės Brolijos „Dariaus ir Gi
Sumuštinis ir gėrimas paisiimaRegistracija
rėno" stovyklos viršininkas vs.
mi. Bus sustojama pavalgyti
Gintautas Taoras sudarė beveik
Jaunimo centre š.m. gegužės gamtoje. Tiktai kuprinė priima
visą štabą ir pastovyklių virši 8 d. nuo 1 v. p.p. iki 3 v. p.p.
ma į autobuso vidų. Sergančių
ninkai pilnu tempu ruošia
Lemonto centre š.m. gegužės vaikų nepriimsime į stovyklą.
pastovyklių programas.
15 d. nuo 1:30 v. p.p. iki 3:30 v.
Stovyklos lankymas
p.p.
Registracija
Ten bus galima įsigyti sto
Visi tėveliai kviečiami apsi
vyklos
marškinius. Stovyklau
Primenu visiems vadovams,
lankyti stovykloje vidurinio
kad stovyklauti bus leidžiama tojams, kurie užsiregistruos savaitgalio metu. Lankantieji
tik užsiregistravusiems LSS vėliau bus pridėtas papildomas stovyklą tėvai ir svečiai prašomi
nariams. Jei yra vienetų, kurie 25 dol. mokestis. Jiems nebus susirasti nakvynes moteliuose.
dar nėra užsiregistravę, skatinu garantuojama vieta autobuse. Stovykloje nėra galimybės nak
Stovyklos ir autobuso
skubiai atlikti registraciją. Taip
voti. Prašome nevežti stovyk
mokesčiai
pat skatinu mūsų vyresnius
lautojams nei maisto, nei gėri
skautininkus registruotis per
mų. Valdžios įstatymai drau
Mokestis - vienai savaitei: džia stovykloje laikyti ar
Rajonų atstovus arba tiesiog per
LS Brolijos iždininką;
Vienas vaikas 170 dol.,
naudoti alkoholinius gėrimus,
s.v. Ramūną Vanagūną
Du vaikai 275 dol.,
narkotikus ar atsivežti šunis.
27 W. 344 Fleming Dr.
Trys vaikai 375 dol.,
Turint klausimų — kreiptis
VVinfield, IL 60190
Keturi vaikai 460 dol.
į tuntininkus:
(708) 653-0315
12 dienų:
Vienas vaikas 220 dol.,
„Auš ros Vartai", ps. Renata
Trumpai apie Jubiliejinę
Du vaikai 360 dol.,
Borucki, 708-260-1705
stovyklą
Trys veikai 475 dol.,
„Kernavė", s. Ramutė KerneKetur vaikai 560 dol.
1. Jubiliejinėje stovykloje var
žaitė, 312-778-2679
Autobuso mokestis 50 dol. ar
tosime Michigan valstijos laiką.
„Nerija", j.s. Vija Paulienė,
į
vieną
ar į abu galus. Mokesčiai
2. Registruotis ne vėliau kaip
708-584-5527
pilnai sumokami registracijos
iki birželio 12 d.
,,Lituanica", s. Robertas
3. Visi be išimties moka 40 metu.
Vitas, 708-636-4426
dol. registracijos mokestį.
Bagažo suvežimas
Chicagos tuntų
4. Vadovai apsistoja tik Broli
tuntininkai,-ės
jos stovykloje.
Bagažas suvežamas į Jaunimo
5. Įžodžiai bus leidžiami duo centrą liepos 29 d. nuo 7 v.v. iki
ti stovykloje, bet kandidatai turi 9 v.v. Leidžiama pasiimti po du
KVIEČIAMI VISI
būti pilnai paruošti iš anksto. lagaminus kartu su miegmaišiu
SKAUTININKAI
6. Skautai iš užjūrio atsiga ir lovute. Stovyklautojų bagažas
bena tik asmeninius reikmenis; sužymimas splavomis:
Šią vasarą Rako stovyklavie
palapinėmis, miegmaišiais ir
„Aušros Vartai" — geltona,
tėje
vykstančioje LSS Jubi
valgymui r e i k m e n i m i s bus
„Nerija" — geltona,
liejinėje stovykloje LS Brolijos
aprūpinti.
„Kernavė" — geltona,
„Dariaus ir Girėno" stovykloje
7. Atvykstantieji iš užjūrio iš
„Lituanica" — raudona.
bus
ir skautininkų „Šešių
anksto praneša ūkio virši
dešimtmečių" pastovyklė.
ninkei, s. Marytei Utz laiką, da
Vykimas į stovyklą
Skautininkai yra įpareigojami
tą ir atvykimo vietą.
paruošti
ir pravesti keturių
8. Tuntininkai ir vadovai
Autobusas į Rako stovyklą
dienų skautoramą broliams ir
privalo pasirūpinti iš anksto, išvyks šeštadienį, liepos 31 d.,
kad skautai atvažiuotų su tvar nuo Jaunimo centro. Renkamės sesėms. Man, kaip tos
viršininkui,
kingomis uniformomis.
7:30 v.r. Autobusas išvažiuoja pastovyklės
8 v.r. punktualiai. Pasivėlavu pavesta skautoramą organizuo
ti. Pareiga nelengva, todėl
sių nebus laukiama. Autobusas
kviečiu visus skautininkus
LIETUVIŲ SKAUTŲ
t a l k o n . Visi prisidėkime
BROLIJOS NAUJI
panaikinta ir vietoje virvelės
pasiūlymais, žinių pasidalinimu
UNIFORMŲ NUOSTATAI medžiaginis ženklas su pareigų
ir konkrečiais darbais. Savo ži
pavadinimu, kuris turi būti pri
niomis apie stovyklavimą,
Noriu ypatingą dėmesį at siūtas ant dešinės rankovės.
iškylavimą, pirmąją pagalbą,
kreipti į LSS naujai patvirtinus
4. Ant dešinės rankovės pri gamtos apsaugą, maisto pa
uniformų nuostatus. Paskuti siūti valstybinę vėliavą, kur
ruošimą, pionerijos darbus,
niame LS Brolijos suvažiavime, skautas gyvena: pvz. JAV,
kompaso bei
žemėlapių
spalio 10-11 d., Brolijos vadija Kanados, Australijos, Anglijos,
naudojimą ir kt. Pasidalinkime
nubalsavo patvirtinti šiuos uni Vokietijos, Argentinos ir t.t.
su jaunaisiais broliais ir sesė
formų nuostatus. Nuostatai Vėliavos dydis maždaug kaip ir
mis, praturtindami jų skautabuvo p r i s t a t y t i
Pirmijos BSA, arba 2.5" x 1.5" (6.5 cm x
mokslio žinias. Jūsų daly
balsavimui, kur kovo 31 d. 1993 4 cm).
vavimas suteiks galimybe per
m. buvo patvirtinti. Pagrin
Jau galima įsigyti šiuos parei teikti skautams per daugelį
diniai pakeitimai yra:
gų pavadinimus pas LSB Tieki skautavimo metų jūsų įgytus
mo skyriaus vedėją, kaina — patyrimus ir specialybes.
1. Švilpuko virvelės spalva 125 dol. už vieną. JAV vals
Skautininkų laukia didelis
— pagal kaklaraiščio spalvą. tybinę (rankovei) vėliavą irgi
darbasparuošiant s k a u t u s
a. Vilkiukų — raudona
jalima užsisakyti pas LSB
patyrimo laipsniams ir specia
b. Skautų — geltona
Tiekimo skyriaus vedėją, kaina
lybėms. Visų talka labai rei
c. Prit. skautų — vyšninė
- 1.50 dol.
kalinga,
todėl p r a š a u ne
d. Sk. vyčių — violetinė
v.s. Antaną Jarūną
delsiant atsiliepti. Broliškas
e. Skautininkų — žalia.
945 Balsam Ln
ačiū jums ir
2. Pareigos pažymimos;
Bartlett, IL 60103
Budėkime kartu!
a. Tuntininko — balta
(708) 289-8062
vs.
fil.
Antanas Paužuolis
b. LSB vadijos — sidabrinė
Raginu visus vadovus susipa
Skautininkų pastovyklės
c. VS pavaduotojo — sidabrinė žinti su visais nuostatų pakei
viršininkas
d. VS — auksinė
timais.
s.
Juozas
Orentas
3. Adjutantų, draugininkų,
Budėkime!
Skautininkų pastovyklės virš.
skiltininkų ir paskiltininkų
v.s. Gediminas Deveikis
pavaduotojas
pareigų kaklaraiščio virvelė LSB Vyriausias Skautininkas
Mieli broliai,

~ioX^
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Tėvynės daina
Vėl skamba mums laisva,
Pasklidusių skautų.
Širdis jungdama.

Kad grįžtų stovyklon
Skautijos pulkai.

Ref.:
Trispalvė sava —
Vilties vėliava
Nušviečia pasaulį — 2 k.
Lyg laisvės liepsna.

Prie Nidos kopų
Ir Baltijos krantų,
Šimtinių stovyklų
Brolybės laužų.

Tėvynės miškai
Juk laukė taip ilgai.

Ref.: Trispalvė sava... — 2 k.

Ref: Trispalvė sava... — 2 k.
Žodžiai ir muzika
s.fil. Lyvijos Bražėnaitės

PRANEŠIMAI LS SESERIJAI
LSS rašinių k o n k u r s a s

žiumi, nedelsdamos praneškite
apie t a i seselei Ignei dėl
LSS minėdama deimantinę nakvynės ir vietos stadione
Lietuvos nepriklausomybės su parūpinimo.
kaktį, Jubiliejinių metų proga,
skelbia 1993 m. rašinių kon Praneškit apie bendravimą
kursą LSS nariams,-ėms. Kon
su skautiškais vienetais
kurso laikas 1993 m. gegužės 1 Lietuvoje
iki 1993 m. rugsėjo 15 d. Kon
kurso sąlygas paaiškins vado
Prašau vienetų vadoves pra
vės. Tikiu, kad vienetų vadovės nešti ir atsiųsti žinias apie
atkreips dėmesį į šį konkursą ir bendravimą su vienetais Lietu
skatins visas skautes dalyvauti. voje. Gavau gražų laišką iš sesės
R. Agurskienės, „Kunigaikš
„AČIŪ" ženklas
čio P a l e m o n o " draugovės
draugininkės. Si draugovė
LSS Seserijai ir Brolijai s. priklauso prie Kauno jūrų
Vytautas Dilba suprojektavo skautų „Divyčio" tunto, kuriam
„Ačiū" ženklą, kuris buvo vadovauja Algimantas Malkevi
pagamintas Lietuvoje. Ženklu čius. Pranešė, kad gavo dovanų
apdovanojami skautės,-ai ir dėžę, iš „Nerijos" tunto Čika
rėmėjai,-jos už gerus darbelius. goje. Nepriklausomybės Atsta
Ženklo kaina JAV-se 1,50 dol. tymo dieną — kovo 11-ją iš
Vienetų vadovės gali įsigyti kilmingoje sueigoje buvo ap
šiuos ženklus iš Tiekimo sky dovanoti skautai,-ės įvairiomis
riaus. Valio, broli Vytautai! atsiųstomis dovanomis. Dova
Skautiškas ačiū!
nas gavo skautai,-ės už žinias
Viktoriuose, už geriausius vai
Pasaulio jaunimo diena
dinimus ir 1.1. Sesės Ritos
vadovaujamai draugovei pri
P a s a u l i o j a u n i m o diena klauso 12 sesių (14-15 metų) ir
rugpjūčio 11-15 dienomis vyks 6 broliai (12-13-14 metų).
Denver, Colorado. Pasaulio jau
Su geriausiais skautiškais lin
nimo diena prasidės tuo pat
kėjimais.
metu, kai baigsis Jubiliejinė sto
Budėkime kartu!
vykla. Vyr. skautės ir akadev.s. Birutė Banaitienė
mikės, norinčios dalyvauti
Vvriausia skautininke
didžiajame susitikime su Popie

„Gintaro" ir „Ąžuolo" vadovų.-ių mokyklų vadovai vs. Gilanda Matonienė
ir vs. Kazys Matonis stovykloje aptaria dienotvarke
Nuotr. Romo Otto

1993 M. JUBILIEJINES STOVYKLOS
INFORMACIJA

metam:, Mi m e t ų
$45
$50
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90
$30
U.S.A. savaitinis (šešt laida)
$45
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U S A dol ) savaitinis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8.30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
830-4 00; šeštadieniais nedirba

RENGINIAI
Spalio 10 d. - ASS metinė
šventė
Lietuvių
centre,
Lemonte.
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tai. (1-312)767-7575
5780 Archar A v a .
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave)
Valandos pagal susitarimą

$50

$30

! mėn.
$25
$30
$25
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotu straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija ui
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mu kaino-, prisiunčiamos gavus
prašymą

•^-=

•321 Avondala, St*. 102
• Chicago. IL 60631
l a i 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandier, M.D.
Adrian Bianco, M.D.
Bozena VVItek. M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. UNAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOG UA
IR KEPENŲ LIGOS
6827 W . Stanlay A v a . , B a r a y n , IL
(prie MacNeal ligoninės)
T a i . ( 7 0 8 ) 749-4617
Valandos pagal susitarimą

Kab. t a i . (312) 585-0348;
Raz. (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. tai. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 7 1 Streat, Chicago
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p.p
10401 S. Robarts Rd., Paloa Hllls. IL
Tai. 708-596-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v
Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v p p.-7 v v. antrd 12:30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p..
penkt ir seštd. 9 v r -12 v.p p
6132 S. Kadzla Ava., Chicago
(312) 778 6969 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
5540 S. Pulaskl Road.
Tai. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr. penkt. 12-3 v.p.p , ketv. 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago, IL
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL
Tai. ( 7 0 8 ) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ava., Clcaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5638 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tai. 312-585-1955
172 Schlflar S t . , Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgalis tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W . 71at Straat
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

7722 S. Kedzla Ava.,
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2
Cardlac Dlagnosls. Ltd.
Marquatta Medlcal Bulldlng
6132 S. Kedzte
Chicago, IL 60629
Tai. (312)436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAUL US
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tai. (312)925-2670
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71stSt.
Tai. (312)737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St
Patos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v.
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Streat
Vai antr 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p
Šešt pagal susitarimą
Kablnato tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIZINAS.M.D . S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susiianmą
Tai. (312) S85 7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ tIGOS
Good Samarltan Madlcal CantarNaparvllla Campus
1020 E. Ogdan A v a . , Sulta 310,
Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. t a i . 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638
Vai. pirm. antr, ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Suvokti gyvenimo prasmę

MIRTIS - MALONĖS
METAS
Kai daugelio knygų auto akimis, buvo labai netobulas.
rius, teologijos daktaras John Jis buvo alkoholikas. Bet už
Carmody sunkiai išgyveno tai, didelę dalį to, aš manau, kad jis
kad vienu kartu trys jo pažįs jautėsi, jog jam buvo atleista,
tami sirgo nepagydomomis, nes savo mirtyje suvokė didelį
trumpą prognozę turinčiomis li uždavinį. Paskutinius 3-4 savo
gomis, jis iš tos patirties parašė gyvenimo metus jis turėjo ir vėžį,
knygą „Conversations With a ir širdies problemų. Man atrodo,
Dying Friend". Pernai metų pa jog savo kentėjimus jis galėjo
vasarį jis pats sužinojo, kad turi pakelti dėl to, kad jis juos supra
nepagydomą kaulų vėžį. Savo to, kaip paskutinę progą ką nors
naujosios knygos korektūras padaryti Dievo garbei ar ką nors
skaitė ligoninėje netrukus po to, jo garbei iškentėti. Mano tėvas
kai sužinojo apie savo ligą.
užaugo su kryžiumi grįsto dvaNeseniai su juo pasikal singumo-religijos pagrindais,
bėjimas buvo išspausdintas kuriuose labai buvo vertinami
„Our Sunday Visitor" laikrašty marinimaisi,
kentėjimas,
(1993.IV.28). Daug kas sakosi, atsižadėjimas. Jam tai labai
norėtų mirti staigiai, mie padėjo paskutiniais gyvenimo
godami. Dr. Carmody tvirtina, metais. Tai man padarė įspūdį".
jog žinojimas iš anksto gali būti
Paklaustas, ar jis pastebėjo
tikra palaima. Iš anksto žino
skirtumų,
kaip mirštantys iš
jimas „duoda progą ne tik su
tvarkyti savo praktiškus gyvena savo mirtį, jis pripažįs
dalykus, bet ir šiek tiek pamąs ta, jog tik vienas iš tų žmonių
norėjo tiesiogiai kalbėti apie
tyti", sako jis.
Suprantama, žinojimas, jog savo mirtį. „Jis buvo advokatas,
beliko tik vieneri ar dveji metai kuris visą gyvenimą bandė
gyventi, sukelia ir sunkumų, viską suprasti ,Juoda ant
pripažįsta Carmody. „Norėjau balto". Jis buvo stambaus
išsaugoti tą Dievo artumo sudėjimo, stiprus, įtakingas
jausmą, kurį turėjau tuoj po to, visuomenėje. Visur jis rėmėsi
kai sužinojau apie savo ligą, bet protu, ne jausmais. Jis ir apie
negalėjau. Bet turėjimas progos savo ligą norėjo sužinoti kiek tik
susitaikyti ir 3u tuo faktu, kaip galima — kas gali ir jam atsi
ir s u visais faktais mano tikti. Jis norėjo, kad visi jį lan
gyvenime, gah būti didelė kantieji žinotų, jog jis miršta ir
kad su juo bendrautų tos realy
palaima".
bės šviesoje. Su manimi, žino
Carmody teigia, jog mirtinos
damas, kad mane domina dvasi
ligos turėjimas reikalauja, kad
niai dalykai, jis kalbėjo apie
jis išmoktų palaipsniui atiduo
religinius savo išgyvenimų
ti vis po dalelę savo gyvenimo,
aspektus'.
imtinai ir sugebėjimą visuomet
Rašydamas šią knygą, dr.
aiškiai galvoti, mąstyti. „Už
Carmody
suprato, kaip svarbus
kiekvieno savo pajėgumo prara
dimą galiu arba rūstauti ant yra dabartinis teologijos ski
didelis
dėmesys
Dievo, arba bandyti susitaikyti riamas
su tuo, kas įvyko. Man nepa asmeniškos patirties svarbai,
tinka, kai nebe visuomet galiu kad teologija netaptų tik filo
aiškiai galvoti ir dirbti, man sofinių galvosūkių sprendimas.
nepatinka apvilti savo bendra Pavyzdžiui, kadangi šią knygą
jis ruošė iš tikrų išgyvenimų —
darbius ar artimuosius".
,Bet yra labai kartu žinoti, jog savo ar kitų žmonių — jo teolo
teks vieną palikti savo žmoną. giniai mąstymai pasuka visai
Apie tai aš tebesiaiškinu su kita linkme, negu grynai teore
tiškai svarstant.
Dievu", sako jis.
Carmody prisimena vieną
Paklaustas, ką išmoko apie
atvejį,
kai jis buvo ligoninėje su
gyvenimą, gyvendamas su
„mirties sprendimu", jis atsakė: savo tėvu, jau kuris buvo iš
„Kad niekas gyvenime man au gyvenęs kelis širdies prie
tomatiškai
nepriklauso... puolius. Į jo kambarį atėjo
išmokau būti dėkingas už gailestingoji sesuo, su stetosko
kiekvieną dieną". Jo rūšies vėžį pu klausė jo širdies ir, nieko
turintieji vidutiniškai išgyvena nesakiusi, išėjo. „Ji galėjo
tarp 30 ir 36 mėnesių. „Jei aš pasakyti — viskas tvarkoj, arba
tai palaikyčiau savo ateitimi, — negirdžiu, ko reikia. Bet ji
užsirakinčiau galvosenoj, ve išėjo, nieko nepasakius. Mano
dančioj į depresiją ir beviltiš tėvo akyse pasirodė panika.
kumą. Man psichologiškai Niekad to nepamiršiu. Po dau
geriau pripažinti, jog tą laiką gelio tokių išgyvenimų, kai da
nurodo statistika, bet tuo tarpu bar savo knygose teologiškai
likusį savo gyvenimo laiką mąstau apie baimę, apie mirtį,
apie gyvenimo prasmę — turiu
išnaudosiu kuo geriausiai".
tam labai konkrečios medžiagos.
Pasikeitė ir jo malda — ką jis
mato, skaitydamas Šv. Raštą.
Kito žmogaus mirties iš
„Pastebiu jame esančias naujas gyvenimas mums primena, kad
temas. Žadu rašyti apie Jono mes nepriklausome sau. Viskas,
evangeliją, nors joje labai ką turime, ateina iš Dievo.
ryškios gyvenimo ir mirties Mūsų egzistencijos šaknys yra
temos. Dabar daugiau susimąs giliai įleistos į Dievą. Mes
tau prie Kristaus mirties. gyvename nuolat apsupti Dievo
Jaučiu naują patraukimą mąs malonės. Tiek geri, tiek ir blo
tyti apie Kristaus kryžių", sako gi išgyvenimai mūsų gyvenime
dr. John Carmody.
buvo malonės versmė. Daugelis
Kalbėdamas apie savo knygą, dalykų, dėl kurių ginčijamės ar
jis pripažįsta, jog nors knygoje kovojame, pasirodo neturį išlie
minimas tik vienas mirštantis kančios vertės. Tikėjimas duoda
draugas, iš tikrųjų ji kilo iš pasi perspektyvą, pranokstančią
šnekėjimų su trimis asmenimis visus mūsų trūkumus, visus ne
ir, be to, dvidešimt metų prieš teisingumus žemėje, supran
tai išgyventos savo tėvo mirties. tant, jog visa iš tikrųjų yra
Su dr. Carmody pašnekesį Dievo rankoje, ne nuo mūsų
vedęs Mitch Finley paklausė, ar vienų priklauso.
bendravimas su mirštančiais
Net ir mirtis, ir likęs trumpas
žmonėmis pakeitė jo paties laikas gali būti didelės Dievo
gyvenimą. „Nuo to laiko, kai iš palaimos metas. Tai nebūtinai
gyvenau savo tėvo mirtį, ji man yra negatyvus dalykas, ar tiktai
padarė didelį įspūdį. Man visuotinės netekties metas.
atrodo, kad noras gražiai, Žinojimas, kad mirtis jau netoli,
tinkamai užbaigti savo gyve duoda progą peržvelgti savo
nimą, tikinčiam žmogui — grą gyvenimą ir iš visai kitos per
žinti savo gyvybę Dievui, arba spektyvos tarti Dievui: „Tebū
iš jo priimti mirtį — aš manau, nie, kaip tu pasakei". Tai pro
kad tai gali būti labai reikš ga suvokti, jog visa, visa buvo
minga, net ir pilna grožio.
Dievo dovana.
Mano tėvo gyvenimas, bent jo
a.j.z.

DARIAUS IR GIRĖNO
PASEKĖJAS
Nurašytu lėktuvu iš Prahos atskrido
į Kauną
VANDAUNAS JUNEVIČIUS
Julius Kumpikevičius labai šinimą patyrė, verždamasis per
gerai vertino mūsų transatlan Rūdinių kalnus, skiriančius
tinius lakūnus didvyrius Stepą vieną valstybę nuo kitos. Pa
Darių ir Stasį Girėną. Dažnai kilęs į 1700 metrų aukštį,
minėjo jų pasiryžimą, drąsą, did įskrido į audringą erdvę. Lėk
vyrišką žygdarbį. Didžiavosi, tuvą svaidė į visas puses. Šlap
kad juos mums padovanojo Že driba apnešė ak nius, kliudė
maitija. Pagal dabartinį Lietu žvalgytis. Ir kitoje kalnų pusėje
vos teritorinį suskirstymą, siautė audra. Stiprus šoninis
Stepas gimė 1896 m. Klaipėdos vėjas nubloškė lėktuvą nuo tie
rajone, o Stasys 1893 m. — kai sios linijos apie 25 kilometrus.
myniniame Šilutės rajone. Artėdamas prie Dresdeno, įskri
Juliaus balsą pasaulis išgirdo do į tirštą rūką. Sunku buvo
1910 m. balandžio 29 d. Mažei prieš stiprų vėją judėti į priekį,
kių rajone, Čepiškės kaime, nes jis lėktuvą svaidė. Pasuko
kuriame tėvas Pranas nuomojo Štetino (dabar Sčecinas) link.
ūkį.
Pajutęs, kad baigėsi benzinas,
Iš jaunų dienų sūnų traukė nusileido lygiame lauke. Jį tuo
erdvė, svajojo tapti lakūnu. jau apsupo vokiečių kareiviai.
Labai norėjo nardyti padangė Liepė laukti policijos. Netrukus
mis. Atlikęs Kaune karinę prie atvyko vietinis smogikų vadas,
volę ir patarnavęs liktiniu dvarininkas von Neumanas, ku
puskarininkiu, geidė stoti į rio dvaro lauke lakūnas nusi
Lietuvos aeroklubo civilinių leido, ir paprašė dokumentų.
lakūnų kursus. Tačiau, negalė Atlikęs formalumą, von Neu
damas sukrapštyti reikiamos manas grąžino lakūnui politų sumos už mokslą, labai pierus ir pareiškė, jog gali
nusiminė.
skristi toliau, yra laisvas.
Po kurio laiko buvo išsiųstas Tačiau jau buvo vėlus laikas,
į Lietuvos atstovybę tuometinė benziną parduodančios parduo
je Čekoslovakijoje. Noras tapti tuvės uždarytos. Von Neuma
lakūnu nepraėjo ir apsigyvenus nas pakvietė lakūną į dvarą ir
svetur. Prahoje susipažino su apnakvindino. Per naktį lėk
vienu aviacijos karininku, kuris tuvą saugojo smogikų sargyba.
padėjo įstoti į T. Masariko
Dvarininkas nepatarė skristi
lakūnų mokyklą ir apsiėmė pats į Berlyną. Šeštą valandą nusi
suteikti reikalingą kvali pirko 50 litrų automobilinio su
fikaciją. 1933 m. spalio mėnesį spiritu benzino ir išskrido į
Julius išlaikė teorinius egzami Stargardą (dabar Starogradas).
nus. Po to intensyviai mokėsi Pasiekęs šį miestą, dėl smar
valdyti lėktuvą, padangėmis kaus vėjo ir mažo aerodromo
skraidyti, 1934 m. sausio — 27 tarp aukštų pastatų bijojo
d. ryžtingas žemaitis nemoka leistis. Pasuko i pietus ir nutūpė
mai gavo'tarptautinio civilinio lauke, apie 3 km nuo to miesto.
piloto teisę.
Vėl tarsi iš po žemių išdygo
Jaunasis lakūnas patyrė, kad kariškiai ir paprašė laukti
kitatautis būna nuoširdesnis už policijos. Atlikęs formalumus ir
savus tautiečius. Bičiuliams prisipylęs baką automobilinio
sakė: „Jeigu ne tas prielankus benzino, lakūnas skrido toliau.
čekas lakūnas, tai aš mokėčiau Štetine nusileido. Dėl labai
tik žeme žingsniuoti, kaip ir blogo oro tame mieste nakvojo.
daugelis kitų svajotojų, norinčių Kovo 7 d. iš pat ryto parengė
pakilti j padanges". Nutarė lėktuvą kelionėn, bet vietos ad
pasirodyti tiems pareigūnams, ministracija neleido skristi, nes
kurie nepriėmė jo į civilinių labai smarkiai lijo. Vidurdienį
lakūnų kursus. Su draugo pa išskrido į Stolpą. Papildęs baką
galba nusipirko už 500 kronų banzinu, pajudėjo į Dancigą
(apie 150 litų) seną, prieš trejus (dabar Gdanskas). Tą dieną dar
metus nurašytą, čekoslovakų labiau pabiuręs oras iškrėtė
karo aviacijos Walter NŽ 60 HP nelauktą „mirties kilpą". 300
lėktuvą. Jj sutvarkė, gavo iš metrų aukštyje audra ėmė sukti
Čekoslovakijos vyriausybės bei smingantį žemyn lėktuvą. Tik
vokiečių atstovybės leidimą ir, iš trečio karto 80 metrų aukš
1934 m. kovo 5 d. apie 12 va tyje pavyko ji išvesti į hori
landą pakilęs į erdvę, pasuko zontalę padėtį. Kadangi dėl
Dresdeno link. Pirmąjį pasiprie audros Karaliaučiaus aerodro-
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— Duok ramybę moteriai, — sakė. — Ji džiaugiasi
nors valandėlei nuo tavęs pabėgusi.
— Naujos ieškok, greičiau rasi, — atsiliepė kitas
balsas pro langą. Pakėliau galvą. Iš lango lindėjo
Šeškenose paskendęs riebus raudonas veidas ir juokėsi
patenkintas savo sąmojum, o už jo nugaros buvo tam
su. Ir kituose vagonuose buvo tamsu, tik ties langais
buvo tamsūs šešėliai. Nebešaukiau. Ėjau iš lengva ir
žiūrėjau į langus. ': Kitam krašte perono traukiny- pa
judėjo ir pradėjo važiuoti. Tenai buvo ir moteris, ir abu
vyrai, o Salmė gulėjo po smėlio kauburėliu. Tenai
paliko ir lova, į kurią nebedrįsau gulti. Mano galvoj
pasivertė sunkumas, kaip įtilžęs slogutis linmarkoj.
Atrodė, lyg būčiau pabudęs iš miego ir negalėjau ras
ti pusiausvyros tarp dviejų Salmių: tarp anos. apie
kurią kiti kalbėjo ir piktai, ir gerai liudijo, ir tarp ši
tos, nuskendusios minioj. Pajudėjo ir kitas traukinys,
o aš vis žiūrėjau į langus. Būriai žmonių buvo apgulę
laiptelius ir buferius, bet pilkos kepuraitės niekui ne
buvo matyti. Stovėjau vienas ir žiūrėjau į nutolstančias
traukinio šviesas, bet jos tuoj įsimaišė į daugybe sto
ties šviesų, ir aš nieko nebegalėjau atskirti. Pro šalį
skubėjo žmonės. Sena moteris, du ponai, labai pana
šūs į tuos, kuriuos palikau vagone. Jų ir kalbos tonas
buvo piktas ir pilnas priekaišto. Paskum nubėgo jauna
pora, susikibusi ir smarkiai susiglaudusi. Jis visą iaiką
pasakojo, lūpas beveik prie ausies prilietęs.o ji juokėsi:
si ir juokėsi. Jau nuėjo prie laiptų ir vis dar juokėsi:
toks smagus buvo jo pasakojimas. Iš tuščio perono galo

Iškilmės prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Parke.
\'uotr. Vytauto R a č k a u s k o

me buvo uždrausta tūpti, trečią
naktį praleido Dancige. Kitą
dieną, pirkęs aviacinio benzino,
lakūnas pajudėjo į Karaliaučių.
Dėl lietaus, sniego, vėjo ir mig
los Lietuvos konsulato darbuo
tojai tame mieste patarė laukti,
kol pasitaisys oras. Kai po tru
putį ėmė šviesėti, lakūnas pa
traukė į Kauną. Vos nuskrido
keletą kilometrų, jį vėl sutiko
kelionės bičiuliai — lietus ir
sniegas. Nuo Tilžės skrido virš
Lietuvos upių tėvo Nemuno.
Kovo 8 d. laimingai nusileido
Kaune.
Turbūt iš Karaliaučiaus kas
skambtelėjo, kad atskrenda sve
čias iš Čekoslovakijos, nes J.
Kumpikevičių pasitiko Lietuvos
aeroklubo pirmininkas prof. Z.
Žemaitis, Karo aviacijos štabo
viršininkas pik. J. Narakas, pik.
ieit. A. Gustaitis, giminės, avia
cijos karininkai, civiliai lakū
nai, draugai.
Atvykėlis painformavo, kad
iki šios kelionės savarankiškai
buvo skraidęs tik apie 10 valan
dų, o dabar per 12 skraidymo
valandų sukorė apie 1500 kilo
metrų. Jaunam lakūnui — tai
rimtas egzaminas. Skrisdamas
per Vokietiją, lietuvis tuo laiku
nepatyrė ypatingos diskrimina
cijos ir pavydo, visur jautė
reikalingą pagalbą. Tik nutū
pus, vokiečių pareigūnai klausė,
ar neturi ginklo ir fotografijos
aparato.
Julius ilgėjosi tėviškės. Ir
skraidydamas galvojo apie jau
nystės miestą - Mažeikius, ku
riuose augo ir mokėsi, turėjo
gerų draugų. Norėjo visiems pa
sakyti, kad jo svajonė tapo
tikrovė — jis jau lakūnas.

Tuometinė spauda rašė. kad J. tik per stebuklą Stalino bernai
Kumpikevičius stengiasi padėti jo neištrėmė į Sibirą, nes buvo
kiekvienam entuziastai, kuris ne eilinis tėvynės mylėtojas.
nori tapti lakūnu, kad jo !940 m. Julius pataisė pavardę
pastangomis 1936 m. Kaune i Kunpikas.
Nežinia, už ką nauji okupanbuvo įsteigtas pirmasis Lietuvos
šaulių aviacijos būrys, kad stei tai-vokiečiai brolį suėmė ir įka
giamame susirinkime jis tarė lino. Buvau nuvažiuvusi jį lan
įžanginį žodį, kad buvo iš kyti, bet neleido susitikti. Pa
rinktas į tarybą, 1940 m. va sakė: „Kol nebaigtas tardymas,
sario 10 d. tapo Vilniaus šauliu pasimatymas d r a u d ž i a m a s " .
Ištyrę, kad nesiruošia Vokieti
aviacijos būrio vadu.
jos
valstybės sugriauti, išleido iš
Rinkdamas žinias apie šį gera
kalėjimo.
norį, drąsų ir aktyvų vyrą. su
Grįžtant raudoniesiems oku
žinojau, kad Šančiuose gyvena
p
a
n t a m s , brolis n e p a n o r o
jo sesuo Viktorija Kalpokienė.
Prieš susipažindamas su nauju gyventi po jų kruvina letena,
žmogumi, esu įpratęs pasižiū 1944 m. su žmona ir maža dukrėti, ką apie jį rašo spauda. ele išvyko į Vokietiją. Vėliau
Patyriau, kad mane dominanti apsigyveno Jungtionėse Ameri
asmendybė pateko į ..Tarybų kos Valstijose. New Yorke įsi
Lietuvos enciklopediją <2 t.) ii lijo namą. Daugiausia dirbo
Amerikoje leistą „Lietuvių enci mechaniku. Pradėjęs sirguliuo
klopediją (13 t.). Jos informuo ti, prašė po mirties palaikus
ja, kad Viktorija Kump'kevi nugabenti į mielą Lietuvą ir pri
čiūtė-Kalpokienė. poetė, 1939 glausti prie mamos. Mirė 1985
m. išleido lyrikos rinkini m. Jo norą šeima patenkino.
„Vasaros laukuos", kad bend Kūn.t sudegino ir duktė, filologė
radarbiavo „Naujoje Romuvo Giedrė pelenus atvežė į Kauną.
je". Ir štai aš jos kooperatiniame 1987 m. liepos 15 d. juo užka
bute, Nemuno krantinėje, pra sėme prie mamos Joanos, radu
šau papasakoti, ka prisimena sios amžiną poilsio vietą PetrašiūntĮ kapinėse.
apie brolį lakūną.
— Juliaus artimiausi draugą:
buvo tie vyrai, kurie kalba apie
lėktuvus ir skraidymus. — sako
• 1513 m. balandžio 8 d. is
pašnekovė. — Šio pokalbio tema panų keliautojas Ponce de Leon
jam buvo mėgstamiausia. Tape^ išlipo Floridoje, toje vietoje, kur
Vilniaus šaulių aviacijos burk dabar yra St. Augustine mies
vadu, apsigyveno sostinėje. Dir tas, ne? čia jis tikėjosi rasti .jau
bo transporto žinyboje ir globo nystės šaltinį".
jo šaulius lakūnus, iki įsibrovė
liai uždarė Šaulių sąjungą ir
nusavino lėktuvą Labai pergy• Winston Churchilliui
vendavo dėl okupantų da.omų 1963 m balandžio 9 d. buvo su
skriaudų, smerkdavo jų piktu< teiktas Amerikos garbės piliečio
kėslus. Galima pagalvoti, kad titulas.

su lempa atšvytavo geležinkelietis. Priėjau ir paklau aštrus vėjas kerta į veidą ir nuo jo darosi galvoj blai
viau. Aišku, aš gaudau miražą, b<^t slaviška daktaro
siau, kada išeis mano traukinys.
— Prieš kelias minutes nuėjo, — ir parodė ranka pavardė ir jo tam«u« veida c stovi akyse. Polovinski.
Taip. Polovinski, aš gerai atsimenu ir noriu atspėti jo
tolyn.
tautybę.
— Tas, kur čia stovėjo?
Pro greitai l^kianči'"-; d' besis pasirodo mėnulis ir
— Tas.
vėl pranyksta, o gatvės vieni griuvėsiai. Kaip
— O kada bus kitas?
gyvenimas. Kaip mano ir visu Kaip Salmės. kaip Miko
— Rytą šeštą valandą.
ir kaip kaimynų, kurie tokiu ramiu gražiu tonu sma
— Ir daugiau nebebus jokio?
gius dalykus moka pasakotis, o iš miško turi važiuoti
— Jokio.
su vokiškais rąstais pas vokietį, kad galėtų apsiginti
— Gal eis prekinis?
nuo bado Vėl atsimenu šukeles, ir juokas ima, kad taip
— Nežinau. Klausk budėtojo.
Bet prekinis nėjo. Apdaužytos stoties laukiamajame rimtai buvau pagalvojęs, ir gaila darosi moteriškės,
nebuvo vietos. Ant stalų pasirėmę snaudė žmonės kuri dėl to taip labai verkė Jie galėjo susėdę pasišnekė
Pasieniuose sėdėjo ant ryšulių, o kiti tiesiai ant žemės ti, galėjo pasistumdyti ir paišdykauti, o mes tuoj nu
ir džiaugėsi, kad gali nugarą į sieną atremti. Bet aš sprendžiam ir sąskaitas suvedame ligi galo. ligi visiško
galvojau apie Salmę ir apie traukinį, kuriuo ji nuvažia balanso.
Nusispjaunu garsai vidury gatvės ir girdžiu, kaip
vo. Viskas taip buvo tikra ir įtikinama. Jai atsibodo.
ji metė viską ir sugrįžo į senąją stovyklą. Vėl į ligonine griuvėsiuose nukrinta vėjo išklibinta plyta.
ir vakarais palydės vyriausią stovyklos gydytoją į ang
Kojose imu jausti smilkulį ir įeinu į griuvėsius. Į
lų rengiamas puotas. Atsimenu jį, tokį liekna, tamsaus svetimą narna. Nepasiklausęs ir nepasibeldęs. Nulei
gymio ir praplikusiu pakaušiu. Žalsvoj Unros uniformoj džiu vandeni, paskui atsisėdu į kampą ant nugriuvu
buvo labai panašus į karininką, bet niekas nežinojo jo sios sienos gabalo. Čia vėjas neužpučia, ramu, net šilta,
praeities. O gal ir žinojo. Gal Salmė ir žinojo, kad kar lyg kambarys būtų neseniai kūrentas ir šiluma dar
tu važiavo į karininkų išgertuves, nors jos ir baisiai nespėjusi išsiskirstyti. Čia gal buvo miegamasis, gal
nuobodžios ir liūdnos būdavusios. Ir tik viena lady. Pa svečių kambarys, o dabar pasidarė visų užeinama
vardės nebeatsimenu, bet tauri lady. Bet jo pavarde užvėja. Ir jeigu po griuvėsiais tebeguli žmonės, tai ir
slaviška, ir vieni stovyklos gyventojai vadina jį rusu. kapai. Noriu atspėti, kas čia gyveno, bet sąmonė sun
kiti lenku, kiti serbu, o dar kiti žydu, ir tokių dau kėja, ir. kai prasiblaivau. mėnulis šviečia tiesiai | akis,
giausia. Gal Salmė tą ir galėtų pasakyti. Ji turėtų tą ir krečia drebulys Baisus drebulys. Buvau užmigęs,
pasakyti, jeigu jis tikras apipjaustytas žydas, ir nuo ir dabar dantis nesilaiko ant danties. Susigraibau
tos minties pasišlykštėjimas nueina nuo širdies ligi laikrod): lygiai penkta. Turiu laiko lygiai valandą. Išei
kojų pirštų galų, kad taip pagalvoju apie savo pačios nu j gatve ir einu labai greitai, kad nors kiek sušilkraujo klane mirusią. Pasigaunu lagaminėlį ir išeinu
(Bus daugiau)
iš stoties. Čia nebėra žmonių prakaito kvapo, šak:'6:

•
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VAISTAŽOLĖS
SENOJE
LIETUVOJE
J. DAINAUSKAS
Lietuvos flora turi apie 2,000
augalų, daugiau ar mažiau
naudotų ar naudojamų, gydy
mui. Apie 300 vartojami labai
plačiai ir gal nuo seniausių
laikų. Pabaltijo kraštų žmonės
vaistažoles, jų veiksmingumą
pažino ir gydymui tikriausiai
naudojo VIII-VU tūkstantmety
je pr. Kr. Paskirų augalų sėklos,
r a s t o s senų
gyvenviečių
archeologinėse iškasenose,
leidžia manyti, kad tų sėklų
žolės senovėje buvo vartotos ir
gydymui. Taip pat neabejotina,
kad nemaža augalų (pvz.,
aguona, apyniai, b a l a n d a ,
dilgėlė, krapai, krienai, morkos,
svogūnai ir 1.1.) nuo seno
vartotų maistui, taip pat buvo
vartojama ir įvairių negalavimų
gydymui, panašiai kaip šian
dieną. Pvz., varpučio (lot.
Agropyrus repens) šakniastie
biai buvo vartojami maistui;
sumalus juos j miltus, iš tų
miltų buvo kepama duona.
Dabar varpučio (iš esmės tai
sunkiai išnaikinama piktžolė)
šakniastiebiai vartojami liau
dies medicinoje (nuo reumato,
vidurių užkietėjimo, cukraligės,
burnai skalauti ir t.t.).
Vienok tų „archeologinių
duomenų" yra per mažai, kad,
jais remiantis, galima būtų
kalbėti apie konkrečių vaistažoloių vartojimą senovėje. Toji
tema mūsų istoriografijoje
beveik nepaliesta. Šiek tiek
medžiagos galime rasti mūsų
liaudies dainose, padavimuose,
patarlėse, kuriose išliko tūks
tančius metų telkta žmonių pa
tirtis, rodanti lietuvio pažintį su
flora.
Peržiūrėjus 4,196 (darbo,
kalendorinių apeigų, ves
tuvinių, kariniai-istorinių)
dainų tekstus, buvo rasta, kad
1,075 dainose apdainuojama
augmenija. Pirmą vietą užima
liepa (277 dainose), antroje
vietoje — ąžuolas su beržu (237),
o trečioje vietoje — eglė su klevu
(156). Toliau seka putinas (147),
jovaras (120), pušis (110), nend
rė (93), obelis (76), vyšnia (74),
rožė (66), serbentas (63) ir t.t. Ši
statistika sudaryta, remiantis
paskelbtais dainų katalogais,
bet ne dainų tekstais, nes iki
šiol niekas (ypač tuo požiūriu)
nepatikrino apie 130,000 dainų,
esančių atskiruose rinkiniuose
bei spausdintuose šaltiniuose.
Konkrečiau apie vaistažoles
kalba senos patarlės. Pvz.,
„Prieš smertį nėra žolės; yr žolė
pro ligą, pro smertį nėr; žolė nuo
ligos, bet ne nuo smerčio;
ligoniui mirus, nebereik žolių".
„Lietuvių tautosakoje, 4 t.
Pasakos, sakmės, pasakojimai,
oracijos" (Vilnius 1967 m.) yra
du pasakojimai apie vieną vais
tažolę. Tai (Nr. 400) „Žolynas
nuo gyvatės. — Kai sutvėrė
Dievas kirmėlę ir davėjai tokią
galią, kad nuo įkirtimo miršta
žmogus, stimpa gyvuliai, tai
ana pasididžiuodama ištarė: —
Ką įkirsiu, tas ir mirs. — O aš
pasodinsiu tokį žolyną, — sako
šventas Petras, — kuris išgydys
nuo tavo įkandimo. Kai paso
dino šventas Petras žolyną, tai
kirmėlė palindo po žemėm ir
nukirto tam žolynui šaknį.
Žolynas išleido šakneles šonuosna ir prigijo, ir dabar auga, ir
žmonės vartoja nuo kirme'lės
įkandimo galvijam. Dabar kai
iškasi šitą žolyną, tai šaknis
kaip morka: stora, trumpa ir
atrodo kaip nukirsta". Kitas
pasakojimas (nr. 401) „Bukavico
Šaknis. — Bukavico žolę vadi
nam velniuko nukąsta. Dievas
paliko tą žolę, sako: — Aš dar
paliksiu jums vieną vaistą.

Velniukas sako: — Aš nors
šaknikę nukąsiu. Ir nukando".
Dabar ta vaistažolė vadinama
„Vaistinė notera" (lotyniškai
Betonica officinalis) ir liaudies
medicinoje kepenų ligoms su
geltlige gydyti vartojama. Tame
pat L.T. tome yra ir daugiau
senų pasakojimų apie paskirus
augalus, kuriuos žmogus nuo
seno naudojo.
Pirmykštis žmogus pirmiau
sia maitinosi augalų vaisiais,
šaknimis, lapais, pirma para
gaudamas visus, jo sutiktus,
augalus. Paskui jį tuos augalus
ragavo kartų kartos, iki gerai
pažino savo gyvenamos aplinkos
augmeniją. Patirtis apie to ar
kito augalo tinkamumą valgiui
vis didėjo. Ilgainiui žmogus
stengėsi laikytis tų vietų, kur jis
rado valgiui tinkamų augalų.
Žmogus išmoko naudoti me
džio šaką, pasigamino kirvį,
pradėjo medžioti žvėris. Medžio
damas ar sekdamas žvėris, jis
pastebėjo, kad sunegalavęs ar
nusilpęs žvėris ieško, ėda tas ar
kitas žoles, augalus ar jų dalis,
o, tų žolių gavęs, pasveiksta,
atsigauna. Vienu, kitu atveju
žmogus, suvalgęs tų žolių, pasi
jautė geriau, pasveiko. Vais
tažolių pažinimo patirtis žmogui
davė pirmuosius vaistus nuo jo
negalavimų. To ar kito augalo
tinkamumas vaistui buvo
tikrinamas ne vienerius ar
penkerius metus (kaip dabar
tikrinami farmaciniai gami
niai), o tūkstančius metų.
Žinoma, tai buvo eksperimen
tinė patirtis, neparemta jokia
teorija ar laboratoriniais
tyrinėjimais. Gali būti, kad
nemažai tyrinėjimų baigėsi tra
giškai, kai buvo ragaujamas
augalas, turintis nuodingų jun
ginių. Tik tokiu keliu žmogus
priėjo
prie
antinuodų.
Pažymėtina, kad atskiras
klimatas, paskiri kraštai turi
daug žolių, vaistažolių, būdingų
tik tam ar kitam pasaulio
kraštui, bet dar daugiau yra
žolių, vaistažolių, būdingų
visam pasauliui, arba labai skir
tingiems klimatiniams plotams.
Galima manyti, kad žmogus
vaistažoles pradėjo pažinti, pra
dėjęs pažinti augalų bei jų dalių
tinkamumą maistui. Tad
vaistažolių pažinimo patirtis
truko tiek, kiek žmogus gyvena
žemėje, t.y. apie 600,000 ar
daugiau metų. Per tą laiką
žemėje gyveno ne mažiau kaip
77 bilijonai žmonių. Štai kokios
apimties esanti vaistažolių
pažinimo patirtis. Iš tos patir
ties, perduodamos iš kartos į
kartą, išsivystė liaudies me
dicina, kurios pirmas etapas
buvo žalioji medicina, t.y. vien
vaistažolės, o kai ilgainiui
žmogus prie jų prijungė faunos
bei mineralų kilmės dalis, vais
tažolės ir toliau liko (viso
pasaulio kraštų) liaudies medi
cinos pagrindas.
Pirmiejij rašiniai apie vais
tažoles randami seniausiuose
žmogaus kultūros paminkluose,
kuriuos paliko Šumerai, gyvenę
6,000 metų pr. Kr. dabartinio
Irako teritorijoje. Jie jau nau
dojo vaistažolių preparatus.
Paskui juos sekę babiloniečiai
vartojo šimtus vaistažolių,
kurių tarpe buvo linų (linum
usisativum) sėklos, juodoji
drignė (Hyoscyamus niger),
paprastoji durnaropė (Datura
Stramonium). Egiptiečiai jau
buvo sudarę savitą farmakolo
giją su tada vartotų vaistažolių
aprašymu. Tarp jų taip pat
buvo: aguona, blindė (Salix),
gysluotis plačialapis (Plantago
major), kadagys (Juniperus), li
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nai, mėta, nuo labai senų laikų
vartotos lietuvių. Pirmutinis
europietiškas, mus pasiekęs vei
kalas apie vaistažoles, patei
kiant jų vartojimo mokslinius
pagrindus, buvo parengtas
senosios Graikijos išminčiaus,
vieno dabartinio medicinos
mokslo kūrėjų, Hippokrato
(460-377 pr. Kr.). Tame veikale
Hippokratas aprašo 236 vais
tažoles.
Kitas
veikalas:
„Materia Medica", apimantis
net 600 vaistažolių aprašymą,
buvo parengtas graiko Dioskuro
(I a. po. Kr.). Romėnas Cl.
Galenas (130-200 pr Kr.) aprašė
304 vaistaižoles. Dioskuras ir
Galenas net iki XTX a. buvo me
dicinos autoritetai. Pirmoji kinų
knyga apie vaistažoles (kurioje
aprašyta 900 augalų) pasirodė
2500 m. pr. Kr. Vakarų Euro
poje viduramžiais pagarsėjęs
gydytojas Paracelsus (1493-1541
m.) įrodinėjęs, kad reikia vartoti
ne vaistažoles, o vaistažolių eks
traktus, preparatus, viename
savo p a g r i n d i n i ų veikalų
„Archidoxae" (1525-26) rašo,
kad 1520 m. besilankydamas
Lietuvoje, ten išmokęs vertingų
gydymo būdų. Lietuvoje, Kry
žiuočių duomenimis, žodis vais
tininkas buvo žinomas 1393 m.
t.y. Vytauto laikais, bet pirmo
ji vaistinė Vilniuje atsirado tik
1510 m. Gilibertas J o n a s
Emanuelis (1741-1814), tyrinė
jęs Lietuvos florą, 1781-82 m.,
paskelbė pirmą Lietuvos floros
aprašymą (Flora Lithuanica inchoata). Pabrėža Jurgis Ambra
ziejus (1771-1849), tyrinėjęs
Lietuvos florą, parašė, pagal
1613 lenko Syrenejaus „Žoli
ninką", veikalą apie vaistažo
les.
Laikui bėgant, liaudies me
dicina komplikavosi. Atsirado
ne tik vaistažolių rinkimo, pa
rengimo bei panaudojimo apei
gos, ne tik neaugalinės priemo
nės, bet ir žodžiai bei savitos
apeigos, veiksmai. Iš esmės
mūsų liaudies mediciną galima
būtų suskirstyti į dvi grupes,
realiąją ir prietaringąją. Realio
ji medicina visų pirma paremta
ilgų amžių bėgy ištirtomis vais
tažolėmis, jų realiu veiksmin
gumu, šiandienine terminolo
gija tariant, farmakologinėmis,
t e r a p e u t i n ė m i s savybėmis,
kovojant su susirgimu. Prie
taringoji liaudies medicina buvo
p a r e m t a įvairiais b u r t a i s ,
užkalbėjimais, kur nepaprasta
galia priskiriama veiksmui
(apeigoms) bei žodžiui.
Nugyvenusi ilgą amžių, su
kaupusi gausybę praktinių
žinių bei įgūdžių, aiškindama jų
vartojimą labai gausiu ir itin
savitu folkloru, tarsi liaudies
medicinos teorija, susikūrusi
net savitą kalbą, ir vis tai apim
dama bei sutalpindama vien at
mintyje be rašytinių priemonių
turėjo savo specialistus. Kaip
antai: žolininkai, gyvatininkai,
saulininkai, vanotojai, bobutės,
tvoskos, žadėtojai ir kitokie. Be
veik visos tos specialybės — mo
terų profesijos, tik kraujalyslė
(kraujo užžadėjimas), vanojimas, k a r t a i s gyvačių ža
dėjimas bei tvoskyta (gydymo
bei žadėjimo priemonės, parem
tos bitėmis ir bičių produktais)
buvo d a u g i a u vyrų, negu
moterų specialybės. Tai lėmė ir
mūsų liaudies medicinos mo
teriškumas bei praktinė būtiny
bė — vyrui kariui, medžiotojui
reikėjo nusimanyti apie žaizdas.
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ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI

GREAT
PARDUODA

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

„

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

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus
FRANK ZAPOLIS

3208/2 West 95th Stret
Tel. — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4
(312) 581-8654

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalbaj
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida."

TAISOME
S K A L B I M O IR D Ž I O V I N I M O
M A Š I N A S IR Š A L D Y T U V U S

Kreiptis į H e r m i * Deckys
Tel. 585-6624- Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėt' i*tovišKai

Susisvajojusi Gina Luneckaitė.

Nuotr. D. Čyvienės

specialistų, teturinčių ribotas
žinias, būdavo ir aukštesnis
rangas, kur kokia teta ar krikš
to motina žinodavo, pvz., apie
300-400 vietinių augalų, kelis
tvarstymo ir vanojimo būdus ir
t.t. Tarp tų, daug žinančių, atsi
rasdavo daugybę žinių turinti,
pvz., kuri galėdavo pasakyti,
kam tinka (ir kada netinka)
kiekvienas toje vietoje augantis
augalas. Visos liaudies medi
cinos specialistų šeimos būdavo
susietos ne tik artimesniais ar
tolimesniais giminystės ryšiais,
bet ir buitiniais saitais: bičiulys
te, sodulyste 'kai iš kokio žy
mesnio sodininko gaunami skie
pai, atlankos ir pan.), keltavyste (kai gaunama gyvulių veis
lei), žemynyste (kai gaunama
naujos rūšies ar itin gerų
grūdų). Lemdavo autoritetas,
žinių gausumas bei kitos
asmeninės ypatybės. Liaudies
medicinos specialistui reikėjo ne
tik talento, buitinės specialybės,
reikėjo ir tvirto žodžio, t.y.
nemeluoti, laikytis pažadų, jam
nebuvo galima imti ar geisti
atlyginimo už medicinos paslau
gas, negalima nusikalsti bui
tinėms bei moralinėms nor
moms. Liaudies medicinos spe
cialistai turėjo būti ne tik talen
tingos, bet ryškiai teigiamos
asmenybės.
Vaistažolės — tai ne tik žolės
— antžeminė augalo dalis, bet
visos augalo dalys, t.y. šaknis,
žievė, stiebas, pumpuras, lapas,
žiedas, vaisius sėklos. Vaistinių
savybių gali turėti žolė, krūmas,
medis, grybas, samanos. Vais-

tažolės, jų dalys renkamos įvai
riais laikais; tik išdygus, pražy
dus ar prinokus. Lietuvoje žoles
rinkdavo dažniausiai birželio
mėnesį. S k i r t i n g a s žoles
rinkdavo skirtingomis savaitės
dienomis ir ne tuo pačiu laiku.
Vienas rinkdavo pirmadienį
prieš saulėtekį, kitas — šešta
dienį vidurdienį arba saulei
nusileidus. Surinktas žoles įvai
riai džiovindavo (daugiausia
pavėsyje), laikydavo sausoje, vė
dinamoje vietoje ryšulėliuose ar
maišeliuose (drobės).
Atsižvelgiant į augalo dalis,
vaistažoles sudaro: lapai 32%,
žievė 26%, šaknys 19^, vaisiai
79c, smalos ar sula 19c, stiebai
5% ir žiedai 49c. Ilgainiui
žmogus, kad organizmą neap
sunkintų bereikalingu balastu,
išmoko naudoti tik veiksmingą
sias augalo dalis. Užtat neper
dirbtos vaistažolės vartojamos
tik 17%, o 839c perdirbamos į
mišinius, ekstraktus, tinktūras.
64% vaistažolių medžiagų var
tojama, imant į vidurį, o 36%
panaudojama išoriniai. Žmo
gaus negalavimų požiūriu vais
tažolės buvo šitaip vartotos:
18% virškinimo negalavimams
gydyti, 16% skausmui nuslo
pinti, 11% žaizdoms, įpjovi
mams gydyti, 11% specifinėms
ligoms, 8% odos ligoms. 6%
kūno temperatūrai numušti, 6%
kraujo apytakai reguliuoti. 5%
moters gimdymo organų negalavimams ir 19% įvairiems
kitiems susirgimams. Visi gyvy
bės pasireiškimai žemėje pra
džią ėmė žaliame lape.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame dr. Jonui Ado
mavičiui ir Alvudui u ž puikias dovanas, įteiktas
po , , N o r m o s " o p e r o s spektaklio ir p o koncerto.

Liaudies medicinos specialis
tai skirtosi ne tik pagal specia
lybes, bet ir gana ryškius
rangus. Be kiekvienos šeimos

Lietuvos O p e r o s solistai:
Irena Milkevičiūtė
Nijolė Ambrazaitytė
Bronius Tamašauskas ir
Lietuvos Operos vyr. režisieriui
Eligijus Domarkas

\
;
;
:

Namai Floridoj*, St. P*t*rsburg* ir
apylinkėse nuo $35.000. Sąrašai ir visi
patarnavimai veltui Pasitinkame atvy
kusius Marie Powell Realtors agentas
Vlada* Maželis. Skambinti į raštinę
1-80O-FLA-REAL arba bet kada į
namus 1-813-938-4613

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

FOR RENT
Išnuomojamas 4 kamb.
2 m i e g . b u t a s su baldais
B r i g h t o n Pk. a p y l .
Tel. 312-376-7883

HELP WANTED
Personai care a i d * for adult
malė needed. Lifting skills required. Salary, room, and board.
Mušt speak English.
Call 312-594-0449.
. Landscaplng" kompanija Wa*hlngton, D.C. ieško darbininko sodų,
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6
i vai. Skam binti:
Al*x Škirpa, 202-244-2373.

Jauno poeto — svečio iš Lietuvos nau
ja poezijos knyga, kurioje konkretūs
poetiniai įvaizdžiai atskleidžia gilu
minius žmogaus ir tautos dvasios klo
dus likiminėse XX amžiaus kryžkelė
se.
Knygą išleido Ateities Literatūros
Fondas. Ja galima gauti ir,, Drauge".
Kaina 8 dol., su persiuntimu — 9 dol.
25 centai. Illinois gyventojai prie
sumos dar prideda 64 centus mo
kesčio.

Reikalinga moteris namų ruošai.
Turi kalbėti angliškai: daoas nuolatinis
pas vyr. amžiaus porą, gražiuose Gold
Coast apyl. namuose. Darbas: baltinių
plovimas, lyginimas, vakarienės viri
mas. Turi mėgti kates; 4 arba 5 dienas
į sav. nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. Užmokama
.Sočiai
Security". Skambinti:
312-944-5849. Kalbėti angliškai.

ATOSTOGAS LIETUVOJE
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
ja H. Willoweit LITAUEN-REISEN iš VVuerzburg.
Palanga, Nida, Vinius
(dvi savaitės nuo $1,350 iki $ 1 , 6 5 0 , trečia savaitė — tik $380
Palangoje, arba $450 Vilniuje)
Patogūs butai, s-anus namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės
informacijos skambinkite Angelei Kavaklenei (708-257-8652)
arba Birutei Radzevičienei (708-257-9654).

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60642
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

X
*

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime.
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: ptrmad., antrad., ketvirtd. ir p e n k t d . 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—5
v.v. Šestd. 9 v.r.—1 v. p.p.

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose

INTERNATIONAL

Povilas Petkevičius

TRAVEL CONSULTANTS

ŽuKF

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CAROO — siunčiame oro linija
"*

A , B A

*"

~~ v i r š 1 0 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu ( namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.

•825 South 79th Avenue
Hlcfc©cy HIH, Ivtlftote SO*»57
Ta*. 708 430 7272

223 Ketverių gatv*
VUntut, Lietuva
Ta**fowt: 7 7 - 7 M 7 H 77 M • 2

Šioje 187 psl knygoje vilnietis autorius aprašo savo
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol.
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums
siųsti ..Draugo" adresu.

PATS LAIKAS TAISYTI

LAIŠKAI
DĖL AMERIKOS
AMBASADORIAUS
LIETUVAIIŠREIKŠTU
MINČIŲ, LANKANTIS
AMERIKOJE
JAV ambasadorius Darryl
Norman Johnson, belanky
d a m a s didžiųjų A m e r i k o s
telkinių vietas, paminėjo daug
įdomių dalykų, vykstančių
Lietuvoje.
Kad Lietuvoje yra labai bloga
ekonominė padėtis, tą mes jau
visi žinome. Taip pat žinome,
kad Latvija ir Estija sugeba
geriau ekonomiškai tvarkytis,
negu Lietuva.
Įdomus
ambasadoriaus
pasakymas, kad labai svarbią
rolę vaidina tarpusaviai žmonių
ryšiai. Į šį darbą yra įsijungę
Amerikos lietuviai, kurie at
vyksta padėti ir patarti. Tačiau
reikia pridurti, kad į Amerikos
lietuvių patarimus valdantieji
sluoksniai nekreipia per daug
dėmesio.
Neanalizuodami ekonominių
patarimų, matome, k o k i u s
sunkumus turi išeivijos lietu
viai, norintieji padėti informa
cijos srityje, t.y. norint įsteigti
valdžios nekontroliuojamą,
laisvą televizijos stotį.
Iš ateinančių iš Lietuvos
laiškų sužinome, kad daug
kartų išeivija yra traktuojama
kaip „pinigų maišas". Tačiau
turėtų būti ir teisingas mūsų
atsakymas: „Ponai, mes norė
tume, kad tuos pinigus panau
dotumėte ne vien tik taip kaip
jūs norite, tačiau atsižvelg
tumėte ir į mūsų pageidavimus
ir patarimus".
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

Ką tik perskaičiau Danutės
Bindokienės straipsnį („Draugas", balandžio 16 d.) apie
lietuvių kalbos žalojimą. Pats
laikas tai iškelti spaudoje, nes
Lietuvos spauda, o iš dalies ir
mūsiškė, to nusipelnė.
Dar viena taisytina klaida —
tai Lietuvos himno keitimas. Ne
sykį teko girdėti giedant:
„Tegul Dievas Lietuvoj tamsu
mus prašalina". O autoriaus žo
džiai yra: „Tegul saulė Lietuvoj
tamsumus prašalina".
Darkoma ir graži mūsų gies
mė prieš Mišias. Nuo senovės,
nuo v a i k y s t ė s prisimenu,
giedodavom: „... su ašaromis
Dievo maldaukim, tą Mišių
auką J a m atnašaukim..." Da
bar gi kai kur j a u giedama: „...
su ašaromis Dievui dėkokim, tą
Mišių auką J a m paaukokim".
Kodėl? Seniau buvo sakoma, jog
be autoriaus sutikimo keisti
giesmės žodžių neleistina.
„Pulkim ant kelių" ir Lietuvos
himno autoriai seniai mirę, tai,
atrodo, dabar gali jų kūrinius
keisti, kaip kam patinka...
A g o t a Šuopienė,
Chicago, IL

DAR DEL MOKYMŲ

1993.IV.20 „Drauge", laiškų
skyriuje, perskaičiau dr. Dalios
Garūnaitės-Sadauskienės
straipsnį apie mokymus ir
pagalbą. Kilo mintis ir savo
nuomonę pareikšti.
Kai kalbame apie mokymą,
turime mintyje mokyklą. Ten
nustatyta išeitini dalykai ir juos
reikia išmokti, jei nori gauti
gerus pažymius ir baigimo pa
žymėjimą. Mokymas pasibaigia
su mokyklos baigimu (nesvarbu
kokios). Tada prasideda kita
mokykla — gyvenimo mokykla.
Ji tęsiasi visą laiką iki pasku
t i n ė s gyvenimo valandos
žemėje. Šios mokyklos kitokia
programa, kitokie mokytojai ir
TURIME BUDĖTI IR
metodai. Taip pat kitokie ter
RUOŠTIS
minai. Vietoje „mokyti", reikia
„Draugo" nr. 74 „Laiškai" vartoti „patarti", „savo nuomo
skyriuje Juozas Navakas savo nę pareikšti" ir panašiai.
laiške „Ar tikrai jau darbas
Gyvenimo išmintis sako, kad
baigtas" teisingai pastebi, kad klysti yra žmogiška. Retam
išeivijai dar reikia budėti, iki žmogui pasiseka klaidų iš
Sovietų kariuomenės išvedimo vengti, o ypač jaunam žmogui.
iš Lietuvos ir atitinkami į tai Maironis savo eilėraštyje apie
reaguoti. „Lietuvos aidas" š.m. jaunimą pavartoja ir tokius žo
bal. 1 d. aprašo Šiaulių miesto džius: „paklydimais taip gau
vadovybės nerimą, kad Zoknių singas". Klystančiam žmogui ir
aerodromo perdavimas sustab religija pataria padėti. Jokia
dytas ir pakeistas Šiaulių avia filosofija n e p a t a r i a žmogui
cijos garnizono vadas. Iki bal. gyventi klaidoj. Išmintogo žmo
mėn. sovietų armijos išvežimas gaus teisingos mintys gali būti
turėjo būti užbaigtas, o gegužės naudingos klystančiam, jei klys
10 d. perduotas paskutinis tantis sutinka jomis pasinau
objektas.
doti. KlystanČiųjų tarpe yra išdi
Lietuvos žmonės vis dar gy džių puikuolių ir užsispyrusių,
vena baimėje, ir sunku jiems kuriems bet koks geras paorientuotis demokratijos teisėse, j| tarin.as reiškia jo įžeidimą,
Čia išeivija turėtume stc*- jiems asmens pažeminimą. Protingas
talkon —kartu su mūsų LB ir žmogus už kiekvieną patarimą
ALT vadovais visokeriopais padėkotų ir, žinoma, vado
būdais spausti Kongreso narius, vautųsi ir savo protu.
Tėvai, savo vaikus mylėdami,
senatorius, o, reikalui esant, net
;
dažnai
savo patarimais nori
suruošti dideles demonstracijas
vaikams
būti naudingi, tačiau
Vašingtone, prašant pasimaty
mo su pačiu prezidentu. To ir čia ne visi vaikai vienodai pa
kiems žygiams jau dabar būtų tarimus priima. Geri vaikai
mūsų LB ir ALT vadovams lai nepyksta, jei tėvų patarimas ir
kas gerai pasiruošti ir sekti nesiderina su šių laikų dvasia.
sovietų kariuomenės išvedimo Jie mielai išklauso ir gyvena,
datas. Labai svarbu reaguoti tuoj kaip jų gyvenimas to reikalau
pat, neleidžiant neišpildytiems ja. Moraliniai dėsniai niekada
pažadams įsisenėti. Aš manau, n e s e n s t a ,
tokios
rūšies
kad būtų galima daug pasiekti, nuomonių pasikeitimai turėtų
kai Rusijai kvepia Clintono būti naudingi.
pažadėti doleriai. Tad išnau
O kaip su dabartine Lietuva?
dokime gerą progą!
Ar nuomonių pareiškimai įvai
Turime veikti ir pavieniai. rių specialistų ir kitų iš
Dauguma mūsų išmoko tais mintingų žmonių jai reikalingi,
sunkiais L i e t u v a i l a i k a i s ar ne? Mano manymu, taip. Jie
reaguoti į visas neigiamas ži ilgai gyveno vienoje sistemoje,
nias. Mūsų laiškai buvo „kas buvo izoliuoti nuo pasaulio,
dieninė duona" amerikietiš neturėjo galimybės išstudijuoti
kuose mūsų miestų laikraš Vakarų demokratijos, trūksta
čiuose, skambinome ir rašėme įvairių specialistų vakarietiška
Kongreso nariams, senatoriams prasme. Tik gaila, kad ir ten
ir prezidentui. Galbūt pats tebėra nemažai senosios tvarkos
laikas tą daryti dabar dėl so šalininkų, kurie nenori nieko
vietų kariuomenės iš Lietuvos naujo išgirsti apie Vakarų
išvedimo.
pasaulio santvarką. Daug gerų
D a n a Č i p k i e n ė žmonių pagalbos atsisakė, daug
Willowick, OH gerų p a t a r i m ų neišklausė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Ladas Tulaba, „Tai jums
kalbėjau". Prel. Liudviko Mendelio leidinys, Vol. 1. Knyga 399
psl., minkštais viršeliais, kaina
10 dol. Tituliniame puslapyje
pažymėta leidimo vieta —
Roma, 1993 metais, bet spaus
dino „Draugo" spaustuvė Čika
goje.
Knygoje Evangelijos tekstų
aiškinimas — medžiaga pa
mokslams, kad kunigams pa
lengvintų darbą lietuvių išei
vijos pastoracijoje. Tai pirmoji
knyga iš trijų dalių ciklo; dar
bas atliktas kruopščiai ir ati
tinka savo paskirčiai. Nors
knyga skiriama kunigams,
tačiau ir pasauliečiai joje gali
pasisemti dvasinės stiprybės,
aiškesnio Evangelijų supratimo.

tas ir labai patrauklus. Rašoma
apie įvairių tautų tautinius
šokius, šventes, papročius, tau
tinių grupių veiklą ir, savaime
aišku, pabaltiečius (taip pat
lietuvius). Reikia tik sveikinti
„Vilties" redaktorių ir leidėją
Vytautą F . Beliąjų už iš
tverminga ir nuolatinį kruopštų
darbą.
• R. Nakas, B. Stundžia,
„Jūriniai įvardai". Trumpas žo
dynas. Šventosios uostas, 1940
m.; Toronto, 1992 m.; 53 psl.,
minkštais viršeliais, kaina
nepažymėta.
Autorius baigė jūrų karo mo
kyklą Prancūzijoje, sėdėjo nacių
ir bolševikų kalėjimuose, kurie
palaužė jo sveikatą, todėl mirė,
n e s u l a u k ę s nė 50 metų
amžiaus.
Jo paruoštą žodynėlį teko per
redaguoti, papildyti, įvesti
angliškų pavadinimų. Tai atliko
B. Stundžia. Pirmosios laidos iš
spausdinta 1000 egz. ir veltui
Lietuvoje išdalinta Jūrininkų
sąjungai, prekybos, žvejybos lai

• Algirdas Gustaitis, „Pots
damas ir Lietuva dega". Knyga
spausdinta Lietuvoje 1993
metais, didelio formato, kietais
viršeliais, patraukliai išleista
(palyginti, kaip šiuo metu lei
džiamos net ir labai vertingos
knygos Lietuvoje). Tai istoriko,
žurnalisto ir visuomenės veikėjo
Algirdo Gustaičio (gyv. Los
Angeles, CA) kūrinys, kuriame
pateikti tekstai apie tiesą: tau
tos teisinę padėtį pasaulio tau
tų bendrijoje. Leidinyje sukaup
ta medžiaga išreiškia tezę, kad
ilgametė Lietuvos okupacija ar
genocidas neįteisina pavergėjo,
o, norint atgauti teisėtai pri
klausančias teritorijas, lietuvių
tautai būtina turėti kitų valsty
bių pritarimą, nebijoti su šiais
siekiais išeiti tarptautinėn vie
šumon.
Lietuvai padaryta skriauda
iki šiol n ė r a atitaisyta.
Adrniiustravimo laikinumas jau
seniai pasibaigė, Lietuva tapo
nepriklausoma, tačiau Prūsija
ne tik okupuota, bet mėginama
iš jos pašalinti bet kokias
baltiškumo-lietuviškumo
žymes. Rytų ir Pietų Lietuvos
sienos, einančios etnografinė
mis lietuvių tautos žemėmis ir
apspręstos 1920 m. liepos 12 d.
Lietuvos Respublikos bei
Sovietų Rusijos taikos su
tartimi, kuri iki šiol yra neį
gyvendinta. Todėl Lietuvai
svarbu — taikiu būdu — atsta
tyti savo teises į Rytų, Pietryčių
ir Pietų teritorijas. Knygoje
„Potsdamas ir Lietuva dega"
autorius k a i p tik tai ir
nagrinėja. Tekstai lietuvių,
anglų ir lenkų kalba, daugiau
siai atspaudai iš įvairių leidinių
ir dokumentų. Knyga 58 psl.

• „Viltis", tautosakos ir tau
tinių šokių žurnalas (A Ma
gazine of Folklore and Folk
Dance), 1993 m. gegužė, nr.
1/52. Vieno numerio kaina 3.50
dol. Redaguoja ir leidžia Vytau
tas F. Beliajus, Denver, Colorado. Kadangi žurnalas pradėtas
leisti 1942 metais Fairhope,
Alabamoje, jis laikomas seniau
siu Amerikos šios rūšies perio
diniu leidiniu. Leidžiamas
anglų kalba, gausiai iliustruoSuprantama, kad ten veiklos
dirva sunki, kai buvusi okupa
cinė armija tebešeimininkauja
ir laužo tvarkos nuostatus, bet
yra galimybių pagerinti padėtį
ir palengvinti gyvenimą.
Mums reikia atsisakyti žodžio
„mokyti", vieton jo vartoti
p a s t a b o s , n u o m o n ė s , pa
tarimai. Kam tie dalykai pa
tiks, — pasinaudos, kam nepa
tiks, gali nekreipti į tai dėmesio.
Tik nereikia būti išdidiems, per
daug jautriems, kad viskas, kas
ne mano pasakyta, pasmerkti,
suniekinti, įžeisti. Kai kuriems
žmonėms trūksta dvasinės kul
tūros, takto, tolerancijos. Kol
prie tų dalykų nepriprasime, tol
nervinė sistema nukentės.
Būkime dvasiškai ir kūniškai
stiprūs.
J . Plačas,
Chicago, IL

vynams, Pakrančių apsaugos DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. balandžio mėn. 28 d.
tarnybai, jachtklubams ir jūrų
skautams.
AUKOS UŽ K A L Ė D I N E S
Antroji žodynėlio laida, išleis AUKOS „DRAUGO"
K O R T E L E S IR
ta Toronte esančio Jūrininkys
VAJAUS PROGA
KALENDORIŲ
tės knygos fondo, yra dalis pa
70 dol. Malvina Zdanavičius
stangų, kad lietuviai ir lietuvių
20 dol. Anthony Adomėnas —
—
Chicago, IL.
kalba galėtų lengviau atgauti
50 dol. Elona ir Rimas La Crescenta, CA; Felicitas Bulsavo vietą Lietuvos prekybos ir
kaitis — Kevvanee, IL; Povilas
žvejybos laivyne. Rusakalbiai Vaišnys — No. Haven, CT.
Korla
- Schenectady, NY; Ele
20 dol. Ignas Malčius — St.
čia sudaro 80%. Laivuose, įstai
na Puodžiūnaitė — VVaterbury,
gose visas susirašinėjimas Petersburgh Beach, FL.
CT; Elena Skladaitis - Watervyksta rusų kalba. Atrodo, kad
20 dol. Ona Deveikis — Los bury, CT.
lietuvių kalbai ten dar ilgai ne
15 dol. Juozas Gasperas —
Angeles, CA
bus vietos.
Chicago, IL.
Nuoširdžiausiai dėkojame
Žodynėlį „Jūriniai įvardai"
galima užsisakyti: H. Stepaitis, visiems, supratusiems skubų
Gili v i s ų m ū s ų p a d ė k a u ž
21 Cosmo Rd., Toronto, Ontario reikalą paremti savo vienin
M8X 1Z3, Canada. B. Stundžia telį dienraštį „Draugą". Jūsų a u k a s . K i e k v i e n a a u k a l a b a i
r e i k a l i n g a ir į v e r t i n a m a .
įvado pabaigoje kukliai pasi a u k a labai įvertinama.
sako, kad „Vartantis žodyno
puslapius, ypač kalbininkas,
darys daug priekaištų, tačiau
šis netobulas leidinys gal bus
A.tA.
paskatinimas specialistams
KATARINAI POVILAITIENEI
toliau tęsti jau pradėtą darbą".
• 1912 m. balandžio 10 d. iš
Southhampton uosto Anglijoje į
Ameriką išplaukė garsusis Ti
taniko laivas, netrukus susi
dūręs su ledo kalnu i r
nuskendęs.

Nereikia persėdimu.

mirus, sūnų dr. ROMĄ POVILAITĮ s u šeima nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Rimas ir Nijolė

Kainos ž e m o s

PRANEŠIMAS:

American Trans Air
patogiausias kelias \
Rygą
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 metu aptarnavo
milijonus
keleiviu,
skrendančiu į visus
pasaulio kraštus. Mes
puikiai suprantame, ko
tikisi
keleivis
iŠ
tarptautinės oro linijos.

Baniai

I
Niekas negali duoti
geresnio pasiūlymo.
Žema kaina. Lengva
išsiaiškinti;
lengva
nusipirkti

*kelionė į vieną puse
perkant ten ir atgal

Latvijos
šventė
Nepamirškite į
planus įtraukt
kur
įvyks
Dainy Šventė!

Pradedant š.m. birželio 2
d., kelionės į Ryg3 ir
Baltijos
kraštus
bus
patogesnės ir pigesnės.
American Trans Air- vienintelė tiesioginė oro
linija iš JAV-biŲ į Baltijos
kraštus.

Dainų
vasaros
Rygos,
Latvijos

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEVV YORK.

^ ^ ^ 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.
Kebcrė viena puse perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 diena prie*
iiakrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaite* dlcnomU, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito Ir imigracijos
mokesčiai J kaina neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokeli S10 apsaugai, S3 patarnavimams SI 45
agrikultūrai.

•

DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. balandžio mėn. 28 d.

KITOKS ŽVILGSNIS Į
LIETUVĄ

IĮ**. ŽVAIGŽDUTE

Trečiadienio popietę Vyres
niųjų lietuvių centre įvyko bal.
21 d. Dr. Leonas Seibutis iš
anksto paruošė ekraną vaizda
x Praėjusio s e k m a d i e n i o
N A U J A VALDYBA LB
juostėms pademonstruoti. Pro
Nekalto Prasidėjimo (Brighton
LEMONTO APYLINKĖJE
gramų vadovė Elena Sirutienė
Įsteigtas
skyriaus
LaaaaaaaaaafBaa*. " • *
Isteiatas Lietuvių
Lietuviu Mokytoju
Mokutom Sąjungos
Samnaos Chieagos
Chicaaos skuriaut
Parko) parapijos biuletenyje yra
trumpai pristatė dr. Seibutį, -.
oja J. Pi*£* Medžiagą supti: 3206 W. 6M> Place. Chicago, IL 60629
labai taiklus priminimas naujai
Š.m. balandžio 24 dieną įvyko kuris ir užėmė visą popietės Į«
atvykstantiems iš Lietuvos. pirmasis 1993-94 metų ka programą. Prieš pradėdamas
Manome, kad verta jį pamatyti dencijos valdybos posėdis. Susi rodyti, paaiškino, kad čia nebus
GALVOSŪKIO NR. 129
ir platesnei skaitytojų grupei: rinkimą pravedė praėjusios ka rodomi politiniai įvykiai ar L A B A S RYTAS
ATSAKYMAS
„Pasitaiko, kad atvyksta iš dencijos pirmininkas Kęstutis asmenys, o tik gražioji Lietuva
Labas
rytas,
spinduly!
Lietuvos ar Pietų Amerikos lie Sušinskas. Naujoji valdyba išsi ir jos gamta. Programa susidės
Vainikas nebuvo gryno aukso.
tuviai katalikai be jokių asmens rinko Gediminą Kazėną pirmi iš kelių dalių, apims gamtą, Atskridai? O manėm —
Aukso buvo 6.05 kg. Sidabro —
Likęs Nemuno šaly
dokumentų (t.y. susietų su jų ninku, o kiti nariai pasiskirstė žmones ir pagundas.
1.95 kg. Praba - 756V4.
Žaisi
su
kamanėm.
katalikiškuoju gyvenimu — pareigomis taip: Liudas Kirkus
Pirmasis vaizdas — tradicinės
red.). Tas sudaro jiems sun — pirmasis vicepirmininkas, rugių gubos žalumo apsuptos.
kumų: ar jie krikštyti ir kokio Daina Pakalniškienė — iždi Šone teka skaidri Šventosios O švarkelį kur gavai
GALVOSŪKIS NR. 146
je bažnyčioje; ar vedę — kur ir ninkė, Vitalija Vasaitienė — upė, toliau matyti sodybos, pra Gintarinį tokį?
kada? Jei yra nevedę ir ruošiasi sekretorė, Juozas Kredys — ko važiuoja vežimas, traukiamas Ar sulos jau ragavai?
Dar geografinių žinių: 1. Kas
vedyboms Amerikoje, t u r i respondentas, Jonas Vaznelis — arklio. Po to pasirodo žmonės, Dūdele grot moki?
nuo Arorato kalno arčiau: Juo
būtinai turėti krikšto metrikus V. P. Politinių reikalų, Vladas laivelis, vandens lelijų balti žie
doji jūra ar Kaspijos ežeras? 2.
ir liudijimą iš buvusio savo Stropus — V.P. švietimo dai, gandralizdis su trim iški Klausimėliai, klausimai
Kas arčiau iš Karaliaučiaus:
parapijos kunigo ar tėvų, kad reikalų, Vacys Šaulys — aplink liais gandrais melsvos padangės Biro viens po kito,
Švedija, Vinius ar Varšuva? 3.
y r a t i k r a i laisvi t u o k t i s raščių sekretorius, Alė Lelienė fone. Pagaliau miškas, grybai ir Kol sodelis ir namai
Kuri ilgesnė jūra: Baltijos ar
bažnyčioje. Santuokai Ameriko — V.P. socialinių reikalų ir jų rinkėjai: grybų paruošimas Saulele nušvito.
Kaspijos? 4. Kas arčiau: ar iš
Jonas Minelga
je yra vyskupų potvarkis, kad Zenonas Mereckis — V.P. Kri jau virtuvėje.
Prancūzijos į Angliją, ar iš Pa
r e i k i a a t l i k t i pasiruošimo vūlės.
svalio Biržai. 5. Kas iš Varšuvos
Vėl grįžtama į gamtą. Štai
pamokas ir laukti 4 mėn., ar il
Buvo paskirti du atstovai į nuostabus saulėlydis Alaušo
arčiau: Berlynas, Praha ar Vil
giau, jei reikalinga, todėl reikia Lietuvių pasaulio centro tary ežero pakrantėje, balta laivelio LIETUVA TIKRAI LAISVA G r a ž u P81™* Plėšyje.
nius? (5 taškai)
nedelsiant užsirašyti parapijoje bą: L. Kirkus ir Z. Mereckis.
Atsiuntė k u n . d r . E. Gerulis
burė, plazdanti vėjuje. Vaizdai
..
,/vftrt
Piešė Gina Valaitytė, Bostono lit. mo-los VI sk. mokinė.
Kovo vienuoliktą dieną, 1990
ir susitarti su klebonu dėl pasi
Š.m. visuotiniame narių susi keičiasi. Grįžta į vidų: moteris
ruošimo.
rinkime į revizijos komisiją prie ratelio verpia siūlus, ir metais, Lietuva paskelbė nepri
STEBUKLINGA DIENA
KAI RAUDONGŪŽĖ
buvo išrinkti: Dalia Dundzi- pagaliau jaunos mergaitės, įsi klausomybės atstatymą. Ji tuo
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DAINAVOJE
ČIULBA
x „Margutis" kviečia visus lienė, Anatolijus Milūnas ir bridusios ežeran, skina nendres tikėjosi, kad kitos tautos pripa
(Žiūrėkite brėžinėlius)
(Tęsinys)
dalyvauti laureatų šventėje Domas Misiulis, o atstovaut ir ruošia puokštę įvairių žolynų. žins ir padės atsiskirti nuo So
Pavasaris yra gražus metų
— Aš neičiau ten, Birute, —
gegužės 2 d., sekmadienį, 3 v. apylinkei Vidurio Vakarų LB Vėl Šventosios upėn įsibridęs vietų Sąjungos. Pamažu dideli
laikas. Vėjelis nurimsta, saulė
rimtai
pasakė žaltys.
kraštai
ją
pripažino.
Dabar
Lie
p.p. Jaunimo centre. Kviečiama suvažiavime buvo įgalioti: meškeriotojas ištraukia didoką
skaisčiau šviečia. Vaikai jau
— A, ką t u žinai! Aš bėgsiu
pasiklausyti poeto Kazio Bra- Rimas Domanskis, Vytautas žuvį. O mergaičių dryži maudy t u v a yra nepriklausoma ir lais
gali dėvėti trumpas kelnes. Kai
dūno poezijos skaitymo ir Jasinevičius, dr. Antanas Raz mosi k o s t i u m a i p a t r a u k i a va. Aš manau, kad dabar Lietu ten prie laužo!
pražytas gėlės, galima iš jų pinti
Birutė pradėjo bėgte bėgti.
pianisto Petro Geniušo atlie ma, Algis Stepaitis, Milda Tai- žvilgsnius. Grupė j a u n i m o vai bus sunkūs laikai, kol jie ga
vainikus. Šiltas oras greit sukamų muzikos kūrinių.
lat-Kelpša ir Birutė Vindašienė. dainuoja senoviškas negirdėtas lės atstatyti ekonomiją. Bet po Pradžioje ji girdėjo savo pėdų tripdo sniegą ir šaltą orą
Praeitose
kadencijose dainas, o po to išeina šokti ra kiek metų Lietuva bus stiprus tapnojimą, bet tas garsas greit nupučia kitur. Paukščiukai
išnyko. Juo greičiau bėgo, tuo
kraštas.
skraido po daržus ir darželius,
x L i e t u v i ų A m a t i n i n k ų apylinkės valdyba telkė spe telį. Keičiasi vaizdai. Prieš akis
lengvesnės darėsi kojos. Ne
Visi
šie
įvykiai
padarė
man
cialius
vaistus
kūdikiams
Lietu
berniukai
ir
mergaitės
labai
ieškodami kirminų. Medžiai vėl
k l u b a s , kuriam pirmininkauja
didelį įspūdį. Man buvo labai tikėtai jautė bėganti oru.
gyvi, nes lapais pasipuošia.
dr. Vytautas Dargis, š.m. spalio voje. Nors Liudo Šlenio, kaip mikliai lankstosi šokio ritme,
Staiga pajuto kaulėtą ranką
smagu, ir didžia vau si, kad esu
Žemė minkšta, tinka sodinimui
mėn. 23 d. ruošia Rudens Balių valdybos nario, kadencija bai tuo tarpu kaimo muzikantai
aplink
savo
liemenį.
Išgirdo
lietuvis.
Šie
įvykiai
sujungė
gėsi,
jis
įsipareigojo
tą
darbą
ir
groja keliais instrumentais. Dar
augalų. įvairūs gyvuliukai bė
Palos Country Club, Palos Park,
Iš nupieštų brėžinėlių 2 yra la
visus lietuvius. Tokie staigūs kikenimą. Nesėkmingai mėgino gioja po kiemus. Švelnus lietus
IL. Banketo visas pelnas bus toliau tęsti apylinkės valdybos įdomiau pasirodo jaunimas su
biau
panašūs, negu kiti. Suradę
įvykiai mus sukrėtė, ir nežino apsisukti, tačiau suprato, kad ji nuplauna nešvarumus, vaikai
apimtyje.
gimnastikos
pobūdžio
šokiais,
s k i r i a m a s Lietuvos Vaikų
juos apibrėžkite ar pažymėkite
J u o z a s K r e d y s lankstydami savo grakščius kū jom, ar čia įvyko stebuklas, kad skrido raganos laikoma. Jos vėl gali žaisti lauke. Iš tolo jau
Vilties darbams paremti.
Lietuva tikrai laisva. Taip, Lie skrido į tolimą kalną, lyg į vieną galima girdėti jų žingsnius jų numerius. (5 taškai).
nus,
tos
jų
žavios
figūros
pa
x M. Marijos Nekalto Pra
iš Dainavos kalvelių, bet buvo
tuva tikrai laisrva!
„blumpt, blumpt" ant šlapios
x Lietuvių P r e k y b o s Rūmų sidėjimo parapijoje ateinantį traukia visų akis. Vėl grįžta į
žymiai
didesnis
ir
tamsesnis.
Paulius
J
e
š
m
a
n
t
a
s
,
žolės.
60-ties metų sukakties banketas savaitgalį, gegužės 1 ir 2 d., bus gamtą: nepaprastai aukštos
GALVOSŪKIS NR. 148
Detroito „Žiburio" aukšt. Turbūt čia Šatrijos kalnas. Ai!
Ir Velykas čia pat. Vaikai
įvyks 6:00 v.v., sekmadienį, mėnesinė maisto rinkliava žolės, o tarp jų rasotas vora
lit. m-los mokinys Ką daryti?
šypsodamiesi margina margu
gegužės 16 d., Martiniąue neturtingiesiems. Parapiečiai ir tinklis ir pagaliau meno kūri
Kodėl Erodas norėjo surasti
Raganų būrys gyveno šiame
(„Lietuvos
prisikėlimas")
čius įvairiomis, gražiomis, Jėzų) (5taškai).
pokylių
salėje.
Bankete neparapiečiai prašomi prisidėti, nys su skulptūriniais vaizdais.
kalne. Birutę įmetė į tamsų
Programa, užsitęsusi daugiau
skaisčiomis spalvomis. Draugai
dalyvaus ir bus pagerbtas mūsų nes vargšų mūsų tarpe yra
urvą.
Čia
buvo
mažas
langas
su krepšiukais bėgioja po girias.
žymusis krepšininkas Šarūnas daug, o alkį kęsti — labai kaip valandą laiko, staiga nu
„ŽEMĖS T U R T A r '
nepasiekiamai aukštai sienoje.
trūksta, nes elektros srovė su
Jie tuojau gaus saldainių ir
Marčiulionis. Banketo pelnas nemalonu.
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Birutei nebuvo jokios galimybės
stoja
ne
tik
Seklyčioje,
bet
viso
turės
ką
čiulpti.
Jie,
bėgiodami
skiriamas Lietuvos Vaikų Fon
Pelėnas su savo žmona Pe- išlipti.
x P i n i g a i į Lietuvą p e r 5 je gatvėje. Programų vedėja
po laukus, girdi raudongūžę
dui. Dėl platesnių informacijų ir
— Tėveli, — pasakė sūnus
liene ir dviem vaikais gyveno
— Čia jau galas mano gyve
gražiai čiulbant. Greitai bus ir savo tėvui. — Ūkininkas Gaučas
bilietų
skambinti
Rūtai dienas! Pristatomi doleriais praneša, kad dabar bus patie žemėje. Vieną žiemos dieną
nimo! — liūdnai galvojo Birutė.
atostogos.
Juškienei į Standard Federal tiesiai į rankas. Kreipkitės į kiami pietūs. Garuoja kava, Pelienė liepė Pelėnui eiti į
atvežė mums kiaulių ir vištų.
Kur ta jos neseniai įgyta laimė?
Baltia Express nemokamu tel.: kugelis, pyragai ir žadina visų
Banką (312) 847-1140.
Kristina
Stankutė,
— Gerai, — atsakė tėvas. —
lauką ir atnešti šeiniai maisto. Birutė žiūrėjo
aukštyn,
1-800-SPARNAI arba 1-800- apetitą.
Clevelando
Šv.
Kazimiero
Ar
tu patikrinai, kiek atvežė?
Pelėnas iškišo savo snukį iš ur pakėlusi akis į langą, ir matė tik
x P r a n e š a m e , k a d „Lietu
772-7624 arba pristatykite pini
E.
Sirutienė
dėkoja
daktarui
lit.
m-los
mokinė
—
Taip, tėveli, — atsakė
vo ir pamatė, kad visur pilna juodą dangų. Šiąnakt nebuvo
v o s Aidų" programa girdima
gus adresu: 3782 W. 79 S t , Chi už įdomią programą ir taipgi
berniukas.
sniego.
nuo gegužės 12 d. 1450 KC AM
žvaigždžių, tik mėnulio pilnatis
cago, IL 60652.
gausiai
publikai
ir
palinki
— Aš ir Gaučas įėjome į
trečiadienį, ketvirtadienį ir
— Peliene! — šaukė jis, — švietė. Šiąnakt buvo Joninės,
(sk) visiems gero apetito.
užtvarą ir suskaitėme viską.
penktadienį 8:31-9:00 v.v.
visur lauke yra sniego, negalė trumpiausia metų naktis.
A
P
B
Ten buvo 182 kojos ir 66 uode
Visais r e i k a l a i s kreiptis:
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siu eiti, ką man daryti?
x P u i k i d o v a n a Motinos
Netikėtai ore kažkas pradėjo
gos.
„Lietuvos Aidai", 511 So. Dienos p r o g a — linksmas
ATSAKYMAS
— Nežinau, — atsakė ji.
keistis. Pradėjo vėjas staugti ir
x Ar y r a į m a n o m a p a n a u 
— To man neužtenka, — pa
Nolton Ave., Willow Springs, muzikinis veikalas „Fiddler on
Tėvai nutarė vaikams duo šaltis purtė Birutę.
d
o
t
i
L
i
e
t
u
v
o
s
D
i
d
ž
i
o
s
i
o
s
sakė
tėvas. — Man reikia žinoti,
% 60480. Tel. 708-839-2511. the Roof" su v a k a r i e n e
1. Juozapas buvo tarp 18 ir 24
t i valgyti tą, ką buvo susitaupę.
— Kas nors turi atsitikti, nes
Kunigaikštystės
politines
trakiek
buvo kiaulių ir vištų?
(sk) gražiame Oak Brook Drury
Vaikai skaniai ir sočiai pavalgė. labai savotiškai jaučiuos! — metų amžiaus.
Aš manau, kad jūs padėsite
2. Marija buvo tarp 12 ir 14
Lane Teatre, sekmadienį, ge d i c i j a s , sprendžiant lietu Tėvai žinojo, kad vaikai greit pagalvojo Birutė.
x FIRE - LIETUVA, dar gužės mėn. 16 d. 5 vai. p.p. O vių-lenkų nacionalizmų konflik išalks ir vėl prašys maisto.
berniukui
pasakyti tėveliui
Jai bešąlant, mėnulis pra metų amžiaus.
tus
moderniais
laikais
(19
ir
20
y r a keletas vietų į pranciškonų didžiausia dovana — grąžinti
Liepė vaikams žaisti su senais dėjo dingti. Ji išgirdo kažką šau
3. Manoma, kad Kryžius, prie tikrus gyvulių skaičius. Už tai
universiteto organizuojama Lietuvos vaikučiams sveikatą, amžiuje)? Egidijus A l e k s a n d  žaislais.
kurio buvo prikaltas Jėzus Kris gausite 5 taškus.
kiant jos vardą.
„Katalikų atsinaujinimo šven paremiant „Lietuvos Vaikų ravičius balandžio mėn. 30 d.
Vaikai nenorom išsiėmė savo
Čia Saulė tau kalba, Birute! tus, turėjo T (Crux commissa)
te", Klaipėdoje, Vilniuje ir V i l t i e s " d a r b u s . Bilietus (penktadienį) 7:30 v.v. Balzeko senus žaislus. Pirma pažaidė su
Aš nutariau klausyti tavęs. formą. Bet amžiams slenkant, iš
Kaune.
Norintieji
vykti užsisakyti prašome iki gegužės Lietuvių Kultūros Muziejuje lėlėmis. Jos buvo ne meškiuko,
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Šiąnakt aš susitiksiu su savo prikaltos lentelės „Žydų
kreipkitės į Travel Advisers mėn. 1 d. skambinant (312) skaitys paskaitą „ T a r p l e n k ų bet žmogaus formos. Po to išmė
(Žiūrėkite piešinėlį)
vyru. Aš ir tau padėsiu. Už Karalius" (Jono 19:19-20), išsi
ir
lietuvių
n
a
c
i
o
n
a
l
i
z
m
ų
—
INC., 708-524-2244.
476-2655, (312) 4764)664 arba
gino visus senus žaidimus ir net poros minučių nebebus nei ma vystė Kryžiaus forma t (vadi
Mykolo Roemerio p a m o k a " .
(sk) (708) 971-8862.
sugalvojo naujų. Bežaisdami nęs, nei mėnulio. Įvyks mėnulio nama crux immissa). Taip
Šiuo metu istorikas Egidijus
vaikai užmiršo, kad jie vėl užtemimas ir bus visiškai tam aprašyta Giuseppe Ricciotti
(sk)
Aleksandravičius yra Fulbright
išalkę. Tėvai stebėjosi, kad savo su, net raganos nieko nematys. „Kristaus gyvenimas", 884 psl.
Advokatas
x KAIRYS BALTIC EXPE- programos vizituojantis profeso lėlių ir senų žaislų buvo tiek Šiuo laiku kaip nors pasiek Charles Guignebert „Jėzus",
GINTARAS P. ČEPĖNAS Dii'lNG turi įvairybių patarna rius Illinois universitete, Lietu pasiilgę. Vėliau Pelienė ištraukė langą ir šok pro jį laukan. Aš 479 psl. J.W. Shepard „The
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
vimų Jūsų artimiems Lietuvoje. vių kalbos Katedroje. Lietuvoje seną, pamirštą pasakų knygą. tau padėsiu. Aš žinau, kad Christ of the Gospels, 596 psl.
Tel. (1-312) 776-5162
Pristatome 6 rūšių traktorius Egidijus Aleksandravičius dės Dar vieną kartą vaikai patyrė langas labai aukštai nuo žemės, Joseph Klausner „Jesus of
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
nuo 2 cil. už $1,350 iki 6 cil. už to Vilniaus Universitete „Devy pasakos įdomumus, intrygas ir bet neužmiršk, kad dar turi Nazareth", 353 psl.
Tel. (708) 301-4866
$6,200. Turim įvairių padargų nioliktojo amžiaus Lietuvos laimingą pabaigą.
savo įgytą laimę! — Saulės
_Valandos pagal susitarimą
traktoriams. Siunčiam dolerius politinės ir kultūrinės minties"
balsas
nutilo, ir ji išnyko.
Pagaliau
vaikai
prisiminė
į Lietuvą ir pristatom gavėjui į kursą, o V y t a u t o Didžiojo savo alkį.
Audra Degesytė
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Universitete Kaune — „Lietu
rankas:
4%
už
persiuntimą
+
(Bus daugiau)
Advokatas Jonas Cibaitis
ATSAKYMAS
— Tėte, — abu verkė, — aš
pristatymas, 3% siunčiant virš vos istoriografija" ir taip pat yra taip noriu valgyti, mano pilvas
6247 S. Kedzie Avenue
$2,100 + pristatymas. Rašyti ar Lietuvos Istorijos Instituto, tuščias, — skundėsi vienas.
Chicago, IL 60629
1. Rusija. 2. Landsbergis. 3.
Kai suleidžia bites avilin,
skambinti: Vytui a r Genei veikiančio Vilniuje, Kultūros Is
Tel. (1-312) 776-8700
Brazauskas.
4. Seimas. 5.
Pelėnas
paklausė
vaikų
balso
avilį
reikia
apsupti
drobės
torijos skyriaus vedėjas. Nese
Kairiams.
517
Fruitland
Rd.,
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak
ir vėl iškišo snukį į lauką. Vėl N stuomenimis, kurie atiduodami Vilnius. 6. Lozoraitis. 7. Simu
Stoney Creek, Ontario. L8E nai išsilaisvinusių Lietuvos ir pamatė sniegą. Tačiau išlipęs į suleidėjui, nes kitaip bitės avily tis. 8. Konstitucija. 9. Vy
Šeštad 9 v r iki 1 vai d
5A6 C a n a d a . T e l . (416) Lenkijos valstybių santykių lauką, pamatė, kad buvo ne snie je nebus (negyvens).
riausybė.
Visas trimis sienomis figūras
643-3334. Fax (416) 643-8980. raida turės svarbią įtaką Lietu gas, o tik baltas skuduras
(Smilgiai)
vos
užsienio
politikoje.
Visi
nuspalvokite
juodai, o apskri
ADVOKATAS
(sk) kviečiami nepraleisti progos numestas prie urvo angos.
timus ar jų dalis — geltonai.
Jei bitės nespiečia, tai Kūčių
Vytenis Lietuvninkas
Tuo būdu Pelių šeima išmoko vakarą reikia perkelti avilį į
pažvelgti į šią gyvybinę temą.
Parašykite, ką gausite. (5
A
R
A
S
R
O
O
F
I
N
G
2501 W. 69th Street
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labiau
įvertinti
savo
nuosavybę
Egidijaus
Aleksandravičiaus
taškai).
kitą vietą.
Arvydas Klala
Chicago, IL 60629
ATSAKYMAS
paskaitą rengia žurnalo „Aki ir vienas kitą!
Dengiamo Ir t a i s o m o
Tel. (1-312) 778-0800
Valgydamas neminėk bičių,
Daina Paulikaitė,
račiai" redakcija.
visų rūsių stogus
Ant arklio sėdėdamas, zuikio
Valandos pagal susitarime
Skersai: 1. Kas. 3. Ave. 4. Asa.
nes
jas skruzdėlės apipuls.
Lemonto Maironio lit.
Tel 708 257 0 7 4 6
(sk)
Žemyn:
1.
Kraną.
2.
Siena.
nepagausi.
Skambinti po 6 v v
m-los 7 sk. mokinė
(Panevėžys)
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