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Žinios iš Lietuvos — Elta

Socialdemokratai:
Lietuva krypsta į
gyvenimą paskolomis
Vilnius, kovo 29 d. (Elta) Antradieni spaudos konferenci
joje Seimo Socialdemokratų
frakcijos narys Audrius Rudys
informavo, kad teikimą Konsti
tuciniam teismui ištirti, ar Lito
patikimumo įstatymas neprieš
tarauja Konstitucijai, antra
dienio rytą jau buvo pasirašęs
31 Seimo narys. Prieš šį įsta
tymą kovo 17 d. balsavę opozi
cinių partijų atstovai mano, kad
jis prieštarauja Konstitucijos
125 straipsniui, kuriame nu
matyta, kad pinigų emisijos
teisę turi tik Lietuvos bankas.
Tuo tarpu naujuoju įstatymu
numatoma, kad lito kursą nu
stato vyriausybė, suderinusi su
banku.
Kalbėtojo nuomone, iš esmės
minėtas įstatymas yra „lito ne
patikimumo įstatymas", nes,
kai „vyriausybė savo valia
nustatinės valiutų kursą, bet
kuriam investitoriui aišku, kad
jis patenka į subjektyvių spren
dimų zoną", todėl daroma klai
da, kai svarbiausi sprendimai
perkeliami į vyriausybę, „kur
lobizmo (specialių interesų)
spaudimas gerokai stipresnis".
Audrius Rudys spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog vienintelė
Lietuvos vyriausybės ekonomi
nė politika yra „aklas Tarp
tautinio Valiutos Fondo nuro
dymų vykdymas ir gyvenimas iš
paskolų".
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Seimo Nacionalinio saugumo
komiteto pirmininkas Vytautas
Petkevičius spaudos konferen
cijoje yra pareiškęs, kad, kol
ginklų pirkimu užsiims pačios
jėgos ministerijos, tol nebus už
kirstas kelias korupcijai. Na
cionalinio saugumo komitetas
ruošia įstatymo projektą, pagal
kurį atitinkamas institucijas
ginklais aprūpintų speciali
žinyba — Lietuvos ginklų fon
das.
Kodėl vilkinamas Alkoholio
kontrolės įstatymas?

Vilniuje įvyko blaivybės drau
gijos „Baltų ainiai" trečiasis
suvažiavimas. Ši organizacija,
oficialiai burianti apie tūkstantį
narių, nuo 1989 m. yra Tarptau
tinio Blaivybės Judėjimo Aso
ciacijos narė.
Draugijos pirmininkas suva
žiavime apgailestavo, jog dėl ne
kontroliuojamo alkoholio impor
to ir „pogrindinės" alkoholio
gėrimų gamybos valstybė pra
randa trečdalį biudžeto lėšų,
treti metai vilkinamas Alkoho
lio kontrolės įstatymo priėmi
mas.
Suvažiavime buvo priimta
rezoliucija dėl aukštųjų ir kitų
mokyklų dėstytojų iniciatyvos
propaguojant blaivią galvoseną,
nutarta prašyti Respublikos
prezidentą tapti blaivininkų
globėju.
Gydytojų duomenimis. Lietu
Lietuva ir Slovėnija pasirašė
voje grėsmingai daugėja alko
prekybos sutartį
holikų. Daugiau, kaip 51,000
Lietuvos ministras pirmi šalies gyventojų yra įrašyti
ninkas Adolfas Šleževičius ir narkologinių tarnybų įskaitoje.
Slovėnijos ministras pirminin Šiame sąraše — tik tie, ką pasi
kas Janez Drnovšek antradienį tikrinti pas narkologus atsiuntė
Slovėnijos sostinėje Liublianoje policija, taip pat persirgusieji
pasirašė Prekybos sutartį — pir alkoholinėmis psichozėmis. Ser
mąją dvišalę sutartį valstybių gančiųjų alkoholizmu skaičius
yra gerokai didesnis, nes į
istorijoje.
Liublianoje A. Šleževičius taip minėtą įskaitą neįrašomi ligo
pat susitiko su užsienio reikalų niai, kurie gydosi savanoriškai.
ministru Lojze Peterle ir Nacio Medikų nuomone, vienas pa
nalinės Asamblėjos pirmininku grindinių rodiklių, liudijančių
Herman Rigelnik. Susitarta dar grėsmingą padėtį, yra sergašiais metais pasirašyti susita j mumas alkoholinėmis psichozė
rimus dėl bevizio įvažiavimo ofi mis, o jų vien per praėjusius
cialiems valstybių atstovams, metus padaugėjo net 56 procen
vėliau numatoma įvesti bevizį tais.
įvažiavimą visiems šalių pilie
čiams. Šiemet taip pat rengia Įteikti lietuviškieji „Oskarai"
masi pasirašyti Politinę dek
Kovo 27 d. Tarptautinei teatro
laraciją dėl draugystės ir ben
dienai skirtoje šventėje Vilniaus
dradarbiavimo, susitarimus dėl
Akademiniame dramos teatre
investicijų skatinimo ir apsau
paskelbti šio sezono laureatų
gos, dvigubo apmokestinimo iš
vardai.
vengimo, teisinės pagalbos,
Geriausiu Lietuvos režisie
bendradarbiavimo transporto,
riumi išrinktas Eimuntas Nek
kultūros ir švietimo bei turizmo
rošius už LIFE iniciatyva gi
srityse.
musį spektaklį „Mocartas ir
Saljeris. Don Chuanas. Maras"
Uždrausta komercinė veikla
pagal Aleksandro Puškino „Ma
jėgos ministerijose
žąsias tragedijas". Geriausia
teatrinio sezono aktore tapo
Lietuvos Seimo Nacionalinio
Dalia Michelevičiūtė, sukūrusi
saugumo komitetas priėmė nu
Mergaitės vaidmenį minėtame
tarimą, kuriuo draudžiama bet
Eimunto Nekrošiaus spektakly
kokia komercinė veikla Krašto
je. Geriausiu aktoriumi iš
apsaugos ir Vidaus reikalų mi
rinktas Kęstutis Žilinskas, su
nisterijose, išskyrus įstaty
vaidinęs Hemą savo paties reži
muose numatytus atvejus.
suotame spektaklyje „Žaidimo
Šį nutarimą inspiravo Lietu
pabaiga".
vos Generalinėje prokuratūroje
Šių titulų laureatai kovo
iškelta byla dėl Krašto apsaugos
27-ąją Lietuvoje skelbiami jau
ministerijos ginklų pirkimo iš
trečiąjį kartą. Šiemet pirmąkart
Rusuos sandėrio. Tiriant šią bylą
buvo renkami geriausi muzi
buvo padarytos kratos Krašto
kinio teatro kūrėjai bei teatro
apsaugos eksministro Audriaus
kritikai. Laureatėmis tapo bale
Butkevičiaus ir kitų buvusių
rina Eglė Špokaitė sušokusi
aukštų ministerijos pareigūnų
Džiuljetą balete „Romeo ir
butuose.

Vakarietiškos
televizijos - TELE-3 kova išlikti
Vilnius, kovo 15 d. — Jau
kurį laiką įvairiai yra puolama
TELE-3, Liucijos Baškauskaitės
suorganizuota ir vadovaujama
televizijos stotis, kurios vedamo
ji intencija — tiekti Lietuvai
pozityvias, vakaruose pagamin
tas programas. Kovo 15 d. .Lie
tuvos aide" Tania Šimonienė ir
„Tiesoje" Živilė Kriaučiūnienė
aprašė Liucijos Baškauskaitės
spaudos konferenciją, surengtą
Žurnalistų Sąjungoje, kurioje ji
atremia kaltinimus ir pristato
TELE-3 poziciją.
„Tiesoje" rašoma, kad L.
Baškauskaitės įsitikinimu,
„TELE-3 praplėtus Lietuvos
gyventojų akiratį, parodė, kad
pasaulyje yra daugybė įvairių
programų ir filmų, ne tik rusiš
kieji, kad televizija moka už
sienio kalbų. TELE-3 planai yra
Sekmadienį vykusiuose Ukrainos parlamento rinkimuose prezidentas Leonid Kravčuk su savo
dar gražesni, tačiau stotis yra
žmona, Antonina, balsavo. Nors rezultatai dar nesuvesti. viena aišku: balsuotojai aiškiai pssissH
sistemingai žlugdoma. Nebūna
prieš ekonomini smukimą, kurio sulaukė prezidento Kravčuk valdžioje. Nors buvo pranašaujama,
kad balsuotojai bus apatiški, balsavo 75% balsavimo taisė turinčių. Tiek Ukrainoje, tiek Kryme
nė vienos dienos be nemalo
žmonės pasisakė už glaudesnius politinius ir ekonominius ryšius su Rusija, balsuodami už
numų. Nuolat grasinama užda
komunistinių pažiūrų kandidatus. Stipriai pasirodė ir jaunesni, nekomunistai verslininkai, kurie
ryti kanalą, sutrumpinti trans
taip pat žada pasikeitimus.
liavimo laiką, didinami mokes
čiai ir t.t. Baškauskaitė pripa
Džiuljeta" bei kritikė Rūta
žino, kad apskritai Lietuvoje
NVS - stebėtoja
Peržiūrimos
Oginskaitė.
dirbti labai sunku: spauda
Įdomiausiems sezono kūrė Jungtinėse Tautose
energetikos kainos papirkta, valdininkai drebą dėl
jams buvo įteiktos didžiulės
N e w Yorkas, kovo 24 d. —
Vilnius, kovo 25 d. (AGEP) - savo kėdės ir veikia pagal skam
taurės šampano ir piniginės Jungtinių Tautų Generalinės
Elektros energijos, šilumos, butį iš viršaus, rašoma „Tiesopremijos. Tačiau garsiausios Asamblėjos sesijoje Nepriklau
dujų ir kitomis energetikos kai je".
ovacijos šventiniame vakare somų Valstybių Sandraugai bu
nomis nuo šiol rūpinsis vienuo
buvo skirtos garbingo amžiaus vo suteiktas stebėtoje^ statusas.
likos Žmonių Energetikos ištek Konfliktas su LTTPoliinter
sulaukusioms Teofilijai Vai Rezoliucija, kurią iškėlė Rusijos
lių kainų taryba. Vyriausybės
čiūnienei, Monikai Mironaitei, Federacijos ambasadorius Julij
kovo 23 d. nutarimu jos pirmi
TELE-3 vadovė žurnalistams
Kazimierai Kymantaitei, ki Voroncov, buvo priimta be bal
ninku paskirtas finansų minist papasakojo konflikto su JLTTPbtoms nepamirštamoms Lietuvos savimo, niekam neprieštarau
ras Eduardas Vilkelis.
liinter" istoriją. Su šia firma
teatro žvaigždėms.
jant, praneša Lietuvos Misija
Pasak dokumento, taryba TELE-3 pasirašė sutartį: „LITprie Jungtinių Tautų.
įkurta atsižvelgiant į užsienio Poliinter" parengia laidas, o
Nors ji prisijungė prie konsen ekspertų rekomendacijas ir sie TELE-3 jas parodo. Anot Baš
Lietuva ir Slovėnija numato
suso, Ukraina pareiškė, kad ji kiant užtikrinti, kad energe kauskaitės, sutartyje visai ne
pasirašyti sutarti
neprisidėjo prie šios rezoliucijos tikos išteklių kainos būtų eko ketinta dalytis su ja televizijos
Lietuvos Respublikos vyriau
rėmėjų, nes Sandrauga pagal nomiškai pagrįstos.
kanalo. Dėl techninių priežasčių
sybės delegacija, vadovaujama
tarptautinę
teisę
neišpildo
juri
Prieš kelias dienas Seimo visos ,LITPbliinter" laidos buvo
ministro pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus, pirmadienį išvyko su dinio asmens kriterijų. Be to, komisijos, tiriančios padėtį rodomos viena po kitos, ir firma
oficialiu vizitu į Slovėnijos Res rezoliucijos priėmimas nereiš Lietuvos energetikos sistemoje, pradėjusi elgtis kaip šeiminin
kia, kad NVS gauna teisę vyk pirmininkas V. Šumakaris tei
publiką.
kės: jau turėjo savo pranešėją,
Slovėnijos sostinėje Liubliano dyti Saugumo Tarybos nutari gė, kad energetikos išteklių užsakinėjo reklama, visur prije antradienį susitiks ministrai mus (taikos palaikymo operaci kainos yra nepagrįstai didelės, sistatydama kaip ..LTTPoliinpirmininkai Adolfas Šleževičius jas) pagal JT Chartijos 8-tą ir komisija imsis priemonių pa ter" televizija. Šito nebegalima
ir Janez Drnovšek. Po to jie skyrių.
dėčiai pataisyti.
buvo ilgiau pakęsti, sakė Baš
Panašiai pasisakė JAV, Aust
planuoja pasirašyti dvišalę
Naujoji taryba teiks vyriau kauskaitė.
Prekybos sutartį.
rija, Estija ir Rumunija. Grai sybei tvirtinti elektros bei
.Lietuvos aido*' aprašyme
Ministras pirmininkas Adol kijos atstovas, kalbėdamas Eu šilumos energijos ir dujų kainas. skaitome, kad L. Baškauskaitė
fas Šleževičius taip pat susitiks ropos Sąjungos vardu, ir Nor Prireikus ji taip pat nagrinės paaiškino, kad TELE-3 buvo pa
su Slovėnijos Nacionalinės vegija, Šiaurės šalių vardu, svei „Lietuvos valstybinės energe
sirašiusi su Litpoliinter TV,
asamblėjos (parlamento) pirmi kino NVS. Sesijoje dalyvavo Mi tikos sistemos", „Lietuvos dujų"
ninku Herman Rigelnik, vy sijos patarėjas Algimantas Gu- ir Ignalinos Atominės Elektri apie TELE-3 kanalo padali
nimą. Litpoliinter pagal sutar
riausybės pirmininko pavaduo reckas.
nės finansinę veiklą, įskaitant tį privalėjo rodyti savo laidas,
toju ir užsienio reikalų ministru
išlaidų sąmatas, investicijų įterpdama TELE-3 lentelę, kaip
Lojze Peterle, ekonominių ryšių
apimtį
bei finansavimo šalti- tai daroma ir Lietuvos TV, kai
ir plėtojimo ministru daktaru įstatymai atitinka Europos
I
nius,
pelno
naudojimą, apyvar- rodomos ne jos pačios paruoštos
Davorin Kračun, Liublianos Žmogaus teisių kon veciją bei jos
laidos, kad visiems būtų aišku,
protokolus. Šiuos dokumentus | tinių lėšų lygį ir panašiai.
miesto meru Jože Strgaru.
Tarybos
reglamentas
ir
darbo
privalo
ratifikuoti
(gauti
savo
kieno kanalas ir kieno progra
Lietuvos delegacijos nariai —
tvarka
bus
parengta
iki
kovo
31
parlamento
patvirtinimą)
visos
ma.
Pramonės ir prekybos ministras
Europos
Tarybos
nares.
Lietuva
dienos.
LITPoliinter teigia, kad
Kazimieras Juozas Klimašaus
TELE-3 vienašališkai nutraukė
kas susitiks su Slovėnijos eko juos pasirašė praėjusių metų
sutartį, tačiau iš tikrųjų
nominių ryšių ir plėtojimo gegužės 14 d., kai mūsų šalis
buvo
priimta
į
Europos
Tarybą.
ministerijos, o Lietuvos Banko
TELE-3 keletą kartų yra įspė
Estijos pataisa
valdybos pirmininkas Kazys Gintaro Švedo žodžiais, naujoms
jusi firmą, kad ji nesilaiko suRatkevičius — su Slovėnijos narėms neoficialiai suteikiamas
priimta
tam tikras laikas pasirengti do
banko vadovais.
Lietuva ir Nikaragva
kumentų ratifikavimui. Teisin
New Yorkas, kovo 25 d. užmezgė ryšius
Lietuva rengiasi ratifikuoti gumo viceministro nuomone, Jungtinių Tautų Chartijos ko
Lietuvoje
šis
darbas
turėtų
misija, kurioje yra atstovau
Žmogaus teisių konvenciją
New Yorkas, kovo 23 d. užtrukti apie metus.
jama ir Lietuva, baigė darbą. Jungtinių Tautų rūmuose Lie
Pirmadienį spaudos konfe
Pasak teisingumo ministro Kaip praneša Lietuvos Nuola tuvos ambasadorius Anicetas
renciją Seimo rūmuose surengė pavaduotojo, mirties bausmės tinė Misija prie Jungtinių
darbo grupės Europos žmogaus galiojimas Lietuvoje neatitinka Tautų, diskusijose apie Rusuos Simutis ir Nikaragvos ambasa
teisių konvencijos ratifikavimui Konvencijos reikalavimų. Ta Federacijos iškeltą rezoliuciją dorius E. Vilchez Asher pasirašė
bendrą komunikatą, kuriuo Lie
parengti vadovai: Seimo pirmi čiau, tęsė jis, tai nereiškia, jog
dėl regioninių junginių ir jų tuva ir Nikaragva užmezgė
ninko pavaduotojas Juozas aukščiausioji bausmė Lietuvoje
vaidmens JT taikos palaikymo diplomatinius santykius. Kaip
Bernatonis ir Teisingumo mi bus panaikinta, nes, ratifikuo
nistro pavaduotojas Gintaras dama minėtus dokumentus, operacijose, Estija pasiūlė praneša Lietuvos Nuolatinė
kiekviena šalis gali daryti pataisą, kad taikos palaikymo Misija prie Jungtinių Tautų,
Švedas.
Jie informavo, kad vasario 11 išlygas, tai yra, neprisijungti operacijos gali būti vykdomos amb. Vilchez Asher ragino
d. Lietuvos prezidento dekretu prie kai kurių Konvencijos tik su to krašto sutikimu ar Lietuvą dalyvauti i.m. liepos
sudaryta teisininkų grupė jau punktų. Antra vertus, 6-sis Saugumo Tarybos nurodymu. mėnesį ruošiamame naujųjų ir
yra parengusi veiklos progra Konvencijos protokolas leidžia Estįjos iniciatyva, kurią parėmė atsikūrusiųjų demokratijų suvamą. Vienas pagrindinių jos taikyti mirties bausme ypatin Lietuvos Misijos patarėjas Algi žiavime Managvoje. Pasirašyme
uždavinių — pateikti Seimui ir gais atvejais, sakė Gintaras) Šve mantas Gureckas ir kitos dele dalyvavo Misąjos patarėjas Al
gacijos, buvo priimta
vyriausybei išvadas, ar Lietuvos das.
gimantas Gureckas.

tarties. 40 dienų ji pristatinėjo
savo laidas tarp LITPoliin
ter TV ir siūlėsi rodyti kitų
laidas, aiškino, kad jie ima pusę
eterio laiko ir rodysią savo
laidas rytais ir vakarais, žodžiu,
kad jie gali kaip nori kontro
liuoti TELE-3 eterį- Kuo baigsis
ginčas su LITPoliinter, sun
ku pasakyti.
Kaltinimai dėl autorinių
teisių pažeidimo
L. Baškauskaitei teko atrem
ti kaltinimus dėl „piratavimo ir
autorinių teisių nepaisymo",
retransliuojant kitų televizijų
programas. Pradėjus veikti nau
jai stočiai, jai paprastai yra
duodami treji metai suderinti
savo licencijas, sutartis, tink
lelius. Tai pirmas etapas.
„TELE-3 jokios naudos iš pa
lydovinių (satelitinių) televizijų
programų rodymo neturi, prie
šingai —juk tose laidose yra ne
TELE-3, o tų kompanijų rekla
ma", kalbėjo Baškauskaitė.
„Todėl labai keisti kaltinimai,
kad ši stotis vagia kitų tele
vizijų programas ir iš to darosi
pelną. Vasario 15 d. direktorė
yra parašiusi prašymą European Broadeasting Union (ESU)
dėl TELE-3 įtraukimo į Europos
tinklą. Per pusę metų pareiški
mas turi būti apsvarstytas, ir,
atrodo, nėra kliūčių, kad
TELE-3 būtų priimta į EBU.
Didelė stočių konkurencija
Vyriausybinė komisija yra
paskelbusi konkursą dėl TV ka
nalų, kuriais dabar naudojasi
Ostankino TV ir TELE-3. Šian
dien (kovo 15 d.) turi įvykti
Lietuvos radijo ir televizijos
valdybos posėdis. Pagal sutartį
su Radijo ir televizijos centru,
TELE-3 turi teisę transliuoti
savo laidas 16 valandų per parą
kiekvieną dieną. Neaišku, kaip
tas konkursas vyko, nes TELE-3
negavo jokio rašto, jokio kon
kurso protokolo. I kanalą pre
tenduoja Litpoliinter, TV „5
kanalas", firma .Lakrija" ir dar
viena firma, o Baltijos TV pa
reiškė, jeigu negausianti Ostan
kino kanalo, imsianti TELE-3.
TELE-3 ieškinys Radijo
ir Televizijos Centrui
TELE-3 iškėlė ieškinį Radijo
ir Televizijos Centrui. Teisme,
pagal TELE-3 ieškinį, iškelta ci
vilinė byla dėl įpareigojimo vyk
dyti sutartį. Teismo prašoma,
kad jis įpareigotų Radijo ir
Televizijos Centrą vykdyti
sutartį ir nemažinti programų
rodymo laiko.
Ieškinys iškeltas, todėl, kad
nuo kovo 21 d. sumažinama
TELE-3 programos trukmė
50%, ir laisvas laikas bus orien
tuojamas kitoms kompanijoms
konkurso tvarka. Tai sutarties
pakeitimas, o civilinio kodekso
177 str. draudžia vienašališkai
atsisakyti vykdyti sandorį ar
vienašališkai keisti sutarties
sąlygas. Bylos svarstymas teisme
įvyks kovo 30 dieną.

KALENDORIUS
Kovo 90 d.: Didysis trečia
dienis; Marijonas, Zosimas, Danulis, Medą.
Kovo 31 d.: Didysis ketvir
tadienis; Benjaminas, Korneli
ja, Ginas, Vartvilė.
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R e d a k t o r ė j.v.s. Irena Regienė

Aleliuja,

Aleliuja!r

Šv. Velykų proga Lietuvių Skautų sąjungos vadovybė sveikina
visus skautus ir skautes, vadovus ir vadoves, skautiškų šeimų tėvus
ir skautų rėmėjus. Tegul ši Kristaus Prisikėlimo šventė ir atėjęs
pavasaris skatina mus visus suartėti, tiek čia, tiek Lietuvoje.
Skautiškais
pagrindais
jaunimo
auklėjimas
— likti
tauriais
lietuviais — visų mūsų
pareiga.
Budėkime

ir Ad
LSS

LSS

LSS

Meliorem!
v.s. fil. Kęstutis
Ječius
Tarybos Pirmijos
pirmininkas
v.s. fil. Albinas
Sekas
Vyriausias
skautininkas

Brolijos

Seserijos

v.s. Birutė
Vyriausia

Banaitienė
skautininke

s. fil. Gediminas
Leškys
ASS Vadijos
pirmininkas

Prisikėlimo šventės proga sveikiname
Vydūno fondo rėmėjus,
o taip pat visus tautiečius
Tėvynėje ir plačiajame
pasaulyje
pasklidusius.
Linkime pasisekimo siekimuoe, ištvermės
darbuose,
kad mūsų viltys ir troškimai išsipildytų. Džiaugsmingo
Aleliuja!
Fil. L.
Maskaliūnas
Vydūno fondo tarybos
pirmininkas
FU. V.P.
Mikūnas
Valdybos
pirmininkas

Linksmų
Velykų
visoms
rėmėjams
linkime.
„Kernavės"
tuntas
„Nerijos"
tuntas
„Sietuvos"
skautininkių
ir vyr. skaučių
draugovė

sesėms,

broliams,

tėveliams

ir

„Aušros
Vartų"
tuntas
„Lituanicos"
tuntas
Skautininkų,-ių
Ramovė
Čikagos
skautininkių
draugovė
* * *

Šv. Velykų šventėje sveikinu visus brolius ir seses. Pergalingas
Prisikėlimo Aleliuja tepripildo džiaugsmu jūsų širdis ir skatina
didesniems įsipareigojimams
Dievui, Tėvynei, Artimui,
siekiant
lietuvybės ir skautybės klestėjimo Lietuvoje ir užjos ribų gyvenančių
brolių ir sesių tarpe.

DRAUGO prenumerata m o k a m a iš anksto
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu
Tik šeštadienio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

Lietuvos Akademinio Skautu sąjūdžio nariai dalyvavę Vasario 16-tos minėjime, Vilniuje. I eil.
antras iš kairės svečias iš Los Angeles fil. Zigmas Viskanta.

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE RAŠO

R a m i o j o v a n d e n y n o raj. —
liepos 30 — rugpjūčio 15 d.
„ R a m b y n o " stovyklavietėje.
Mielos Sesės,
Draugovė/Būrelis - 5 dol.
V i d u r i o raj. — liepos 30 —
Skautininkės - 20 dol.
rugpjūčio 14 d. R a k o stovykla
Pradėdama a n t r ą kadenciją,
Vyt. sk./Gintarės - 20 dol.
LSS Vyriausiom skautininkės
Prt. s k a u t ė s j ū r ų skautės - 1 0 vietėje, Custer, MI.
pareigose, dėkoju j u m s už pa dol.
Vadovių sąskrydis
sitikėjimą ir rėmimą. Sveikinu
Skautės/jūrų jaunės — 10
ir linkiu laimingų ir darbingų
Paukštytės. Ūdrytės - 10 dol.
Vadovių,-ų sąskrydis vyks
skautiškų metų. Po ilgos žiemos
Naujas nario mokestis b u s
Toronte
spalio 15 d.
laukiame paukščių čiulbesio, r e n k a m a s 1994 m. rudenį. Vie
Su geriausiais skautiškais lin
spalvingų gėlių ir šiltų pava netams b u s pasiųsti nauji nario
kėjimais.
sario dienų. Sveikinu su artė mokesčio lapai.
jančiomis Velykomis, linkiu lai
Budėkime!
mės, džiaugsmo ir ramybės.
S e s e r i j o s uniforma
v.s. Birutė Banaitienė
Video k o n k u r s o p r e m i j a
Video konkursas vienetams
buvo pratęstas iki 199:5 m. gruo
džio 3 1 d . Konkurse dalyvavo
trys vienetai — ,,Palangos" tn.
Los Angeles, ,,Gabijos" t n . Det
roite ir „Neringos" tn. Clevelande.
I vietą laimėjo „Palangos" tn.
Los Angeles — 50 dol. vertės
Knygyno ir Tiekimo skyriaus
knygų ir reikmenų. II vietą
pasidalijo „Gabijos" tn. ir „Ne
ringos" tn. — 25 dol. vertės
knygyno ir Tiekimo sk. knygų
ir reikmenų.
Pastaba dėl suvažiavimo
dalyvių s i ū l y m ų

1993 m. LSS vadovybės rin
kimų prezidiumo biuletenyje
Nr. 4 buvo paskelbti suva
Budėkime!
žiavimo dalyviu siūlymai, bet
j.v.s. Irena
Regienė tai nereiškia, k a d siūlymai,
,,Skautybės kelio" redaktorė gavę daugumą baisų, j a u įsi
galioja. Lietuvių
Skautų
sąjungos statutą gali keisti tik
LSS Taryba. Tarybos pirmame
LOS ANGELES PRITYRUSIŲ
akivaizdiniame suvažiavime
bus
svarstomi dalyvių siūlymu
SKAUČIŲ VEIKLA
rezultatai. Jei Taryba pritars ir
B i r u t ė s d r a u g o v ė j e š i a i s ginom senelius — tai buvo geras balsuos dėl pakeitimų — Seseri
metais yra daug naujienų. jausmas.
jai b u s pranešta. Ši pastaba pa1993 m. pabaigoje įvyko mūsų teikiama, nes kai kas klaidingai
Šešios sesės neseniai tapo prity
rusios s k a u t ė s : A u š r a M u l o k a i - rajono šventė. Penkios prity galvoja, kad dalyvių siūlymai,
tė. Greta Zambacevičiūtė, Agnė rusios sesės buvo paminėtos, nes gavę daugumą teigiamų balsų,
B a r a n a u s k a i t ė , Vilija Gulbi- jos baigė II p a t y r i m o laipsnį: jau galioja. T a i p nėra.
naitė, K r i s t i n a Jocaitė ir A u d r a Vilija T o m p a u s k a i t ė , D a n a
K u d i r k a i t ė S v e i k i n a m e j u s ! J a s i u k o n y t ė , D a i n a Žemai
N a r i o mokesčio p a k ė l i m a s
Kitos, penkios sesės s m a r k i a i taitytė, Adrija K a r a l i ū t ė ir Vili
r u o š i a s i t a p t i v y r . s k a u t ė s j a S e k a i t ė . Valio! Valio!
LSS Tarybos Pirmijos 1993 m.
Po visų švenčių (ir žemės dre gruodžio 11 d. posėdyje buvo pa
kandidatės: D a i n a Ž e m a i t a i t y t ė , Vilija S e k a i t ė , D a n a bėjimų) grįžom į darbą — tvirtinta? toks nario mokestis
J a s i u k o n y t ė , Adrija K a r a l i ū t ė p a t y r i m ų l a i p s n i a m s pasi grupėms ir asmenims:
ir Vilija Tompauskaitė. J o s t a i p r u o š i m o sueigą. Sesės pradėjo
Tuntas.Vietininkija - 10 dol.
gražiai ir sąžiningai d i r b a , k a d sudaryti planą mūsų pavasario
tikrai b u s vertos tos g a r b ė s . iškylai į kalnus. Po to įvyko dėkojame Adrijos Karaliūtės
mūsų smagiausia sueiga — seneliui, kuris leido mums apsi
Valio!
Mūsų veikla y r a pilna įvairių išvykom slidinėti į kalnus. stoti jo namuose ir padarė labai
nuotykių. Metus pradėjome tra Mums visoms patinka slidinėti, skanią vakarienę! Ir net nebuvo
d i c i n e s u e i g a — , , k ą m e s ir keletą sesių net išmoko pirmą jokių susilaužytų kojų!
Dabar mes ruošiamės Kaziu
atliksim šiais m e t a i s ? " P o tos kartą slidinėti. Visos sesės užsi
dirbo
slidinėjimo
specialybę.
ko mugei. Parduosim mūsų ge
diskusjos, vyko k i t a s u e i g a —
l i n k s m a i š v y k a i š m o k t i . . . Didelis skautiškas „ačiū" sesei rai žinomus „ s l i u r p i u s " ir prakėgliavimo — s m a g u ! Tą dieną Lidijai Tompauskaitei, kuri vesim žaidimus vaikams. Po to,
irgi aplankėm įdomų „haunted" mus vežė visur, ir vedė įdomų smagiai skautausim toliau!
•esė T a r a Barauskaitė
namą, kuris buvo gaisrininkų psichologinį žaidimą! Taip pat,
paruoštas. Aišku atėjo laikas
ruoštis patyrimų laipsniams, tai
atlikome pernakvojimo suei
goje. Turėjome įdomią religinę
diskusiją, n e s k e l i o s s e s ė s
ruošiasi S u t v i r t i n i m o Sak
ramentui. Tada a t s i k v ė p ė m
po darbo ir išėjom pažiūrėti
filmo „Addams Family Values".
Labai juokinga! Artėjant Kalė
doms atlikom gerą darbelį —
aplankėm ligonių namus ir gie
dojom Kalėdų giesmes. Tai buvo
nelengva, bet atrodo pradžiuLot Angalaa skautas slidinėjimo iškyloje.

Pagrindinis uniformos pa
keitimo tikslas buvoja suvieno
dinti ir padaryti tvarkingą. Be
jokių išimčių, prie išeiginės uni
formos neleidžiama dėvėti ka
bančių auskarų, papuošalų,
įvairių spalvų kojinių ir ke
purių. Kepure nėra dalis dabar
tinės išeiginės uniformos. Ke
purės dėvimos tik stovyklose.
P a l a i d i n u k ė privalo būti tvar
kingai sukišta j sijoną, o ne virš
jo. Vienetų vadovių pareiga pri
žiūrėti, k a d iškilmingose suei
gose ir visuomenėje sesės daly
vautų tvarkingomis uniformo
mis.

LS Seserijos Vyriausia
skautininke

ORIENTACIJOS
IŠKYLA

Sekmadienį, lapkričio ketu
rioliktos dienos ankstų rytą,
Čikagos vakarinio priemiesčio
miške „Bemis Woods", sesės ir
broliai rinkosi pasiruošę daly
vauti orientacijos konkurse. Čia
dalyvavo „Lituanicos" tunto
„ P e r k ū n o " draugovės broliai,
„ K e r n a v ė s " tunto-„Gražinos"
draugovės prityrusios skautės ir
„Mortos Zauniūtės" vyr. skaučių
kandidačių b ū r e l i s su savo
„Gintaro" v a d o v i ų m o k y k l a
vadovais,-ėmis.
Visi dalyviai buvo suskirstyti
GVM vyks Vidurio rajone,
į mažus būrelius. Kiekvienas
Rako stovyklavietėje, nuo liepos
būrelis, pagal savo pajėgumą,
30 iki rugpjūčio 6 d. Kandidatės
gavo žemėlapį su uždaviniais.
nuo 16 m. amž. (su vieneto vado
Naudodami kompasus ir žemė
vės pritarimu) privalo dalyvauti
lapius, būreliai turėjo surasti
pilną laiką 'be išimčių).
paženklintas vėliavėles, kurios
buvo išdėstytos miške.
1994 m . V a s a r o s s t o v y k l o s
Nors lynojo ir buvo šalta,
r u d e n s m i š k a s atrodė įspū
Atlanto raj. — rugpjūčio 13 d i n g a i g r a ž u s . S k a u t a i ir
21 d. BSA Camp Resolute. Bolskautės džiaugdamiesi miško
ton, MA.
gamta, k a r t u dirbdami, gera
K a n a d o s raj. — „Romuvoje"
nuotaika sėkmingai atliko
— rugpjūčio 7-21 d.; ?4ontrealyuždavinius.
j e „30-ta Baltijos stovykla" —
Elytė Žukauskaitė
liepos 30 — rugjūčio 14 d.

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba

B a l a n d ž i o 10 d. — Lie
tuviškos skautijos veiklos 75
metų veiklos pobūvis — akade
mija, programa, pietūs, skau
t i š k a s pabendravimas 2 v. p.p.
Jaunimo centro didž. salėje.

„ S k a u t y b ė s keliui"
Siunčiame sekančią informa
ciją apie įvykusį Neeilinį Lietu
vos Skautų sąjungos suvažia
vimą Vilniuje. Geriausi linkė
jimai visiems!
s. Koletta J u r s k i e n ė
LSS Tarybos pirmininkė
Lietuvos Skautų sąjungos Ne
eilinis Suvažiavimas, sušauktas
1989 m. patvirtinto LSS Statuto
pagrindu. įvyko 1994 m. kovo
26 dieną Vilniuje, Salomėjos
N ė r i e s v i d u r i n ė s mokyklos
patalpose.
Suvažiavime užsiregistravo
2 1 3 asmenų: 182 turėjo manda
to teisę ir 31 svečias, atsto
vaudami vienetams sekančiose
vietovėse: Kaune ir Kauno ra
jone, Kelmėje, Klaipėdoje, Ky
bartuose,
Marijampolėje,
Pasvalyje, Šiauliuose, Šilutėje,
Ukmergėje, Varėnoje, Vilniuje
ir Vilniaus rajone.
Suvažiavimo dalyviai pri
pažįsta 1992 m. gegužės mėn. iš

3 mėn
$30.00
$35.00

$50 00
$55.00

$35 00
$35.00

$25 00
$30.00

$500.00
$160.00
$100 00
$55.00

$250.00
$85.00
$55.00
$35.00

K o v o 31 - b a l a n d ž i o 2 d . A S S v e l y k i n ė s rekolekcijos Lie
t u v i ų c e n t r e , Lemonte. P r a d ž i a
7 v.v.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS
M (1-312)7*7-7575
5790 Archsr A v t .
(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave )
Valandos pagal susitarimą

Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgm;s išsiplėtusiu venų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaski R d . . t e l . 3 1 2 - 5 8 5 - 2 8 0 2
Pirm . antr . penktd 9 v r -3 v p p
ketv 10 v r -7 v v trečd .
šeštd 10 v r — 2 v p p
Susitar.mo nereikia trečd >r šeštd
S u m o k a m a po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

Kab. t a i . (312) 471-3300
4847 W. 1 0 3 St., Oak Uram, IL
Pirmas apyl. s u Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8280

DALIA E. CEPELE, D.D.S.

n

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES LIGOS
7722 S . Kadzia Ava.,

Chicago, III. 60652
Cardlac Olagnosls, L t d .
M a r q u a t t a Madlcal Bulldlng
6 1 3 2 S. Kadzia
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tai. (312)438-7700

DANTŲ GYDYTOJA
7 9 1 5 W. 171st
Tinlay Park, IL 80477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

Kab. 312-735-4477;
Re* (708)246-0087; arba (708)246-6581

N a m ų (708) 5 8 4 - 5 5 2 7

,

\J \)

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING
6449 S o . Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3*00 W »5 St. T*l. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirrnd 3 v p.p.-7 v v antro1 12:30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p .
p«nkt ir Sestd 9 v r -12 v p.p
6132 S. K«dzl* Ave.. Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

PRANEŠIMAS APIE NEEILINĮ
LIETUVOS SKAUTŲ SUVAŽIAVIMĄ
rinktą LSS Vadovybę ir pabrėž
tinai pasisakė už bendrą vienos
Lietuvos Skautų
sąjungos
d a r b ą . B u v o i š r i n k t a s 12
asmenų sekančio LSS Suvažia
vimo rengimo komitetas (po 4
asmenis iš kiekvienos šakos)
LSS Tarybos tvirtinimui, kuris
dirbs laikantis veikiančio LSS
Statuto. Komitetą sudaro šie
asmenys:
L S S S k a u t ų Brolija:
Budraitis Stasys
Puidokas Albinas
Rakutis Valdas
Šakalys Feliksas
L S S S k a u č i ų Seserija:
Bazienė Genė
Čiukšienė Neringa
Girčytė Monika
Vitkauskienė Ilona
A S S (akademikai):
Buzaitytė Jolita
Kačinskas Rolandas
Milaknis Andrius, pirm.
Sutkienė Valerija
Tikime, kad tai buvo esminis
dalyvių apsisprendimas LSS
problemų užbaigimui ir dabar
lieka aiškus, tiesus kelias iš
tesėjimui ir tikrai skautiškai
veiklai.

Vi metu
$50.00
$55 00

• Redakcija straipsnius taiso
savo n u o ž i ū r a . N e s u n a u d o t ų
straipsnių nesaugo. J u o s gražina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų t u n n j neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą

DR. K. A. JUČAS

Šį rytą faksu iš Vilniaus ga
vome ž e m i a u s p a u s d i n a m ą
pranešimą:

metams
$90 00
$100 00

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St. Chicago. IL
Tai. (312)476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501b Ava.. Cicaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgių
5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL
Tai. 312-585-1955
172 Scblllar St., Elmhurst. IL 6 0 1 2 6
708-941 -2806
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. K a d z i a , Chicago. III.
Tai. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
1 1 8 5 D u n d e e A v a . , Elgln, III. 6 0 1 2 0
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
D A N T Ų GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlerr, Ave
T a i . ( 7 0 8 ) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2 6 1 8 W. 71 st St.
Tai. (312)737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantar, 7 1 5 2 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6 1 3 2 S. Kadzia
Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabinato t a i . ( 3 1 2 ) 7 7 6 - 2 8 8 0
Namų 708 448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archar A v a . (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
24S4 W . 71 st Straat
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

A R A S ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
G o o d Samarltan Madlcal CantarNaparvllla Campus
1 0 2 0 E. O g d a n A v a . . Sulta 3 1 0 .
Naparvllla I L 6 0 5 6 3
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Kab. t a i . (312) 565-0348;
Ra*. (312)779-5533

Kab. t a i . (1-312) 5 9 6 - 3 1 6 6
Narmt ( 7 0 8 ) 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. S. LAL

.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 6 3 f d St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6 9 antr 1? 6. pankt 10-1? 1 6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 S W a s t S3rd Straat
Vai pirm. a n t r . ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

DĖL VYTAUTO DIDŽ. UNIVERSITETO
Vygintui Griniui
Kauno miesto tarybos
pirmininkui ir Kauno miesto
tarybai
Arimantui Račkauskui
Kauno miesto merui ir
Kauno miesto valdybai
Dar prieš Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą ir Kau
ne ir išeivijoje kilo iniciatyva
atkurti Vytauto Didžiojo
universitetą, kuris buvo prieš
karinės nepriklausomos Lietu
vos pasididžiavimas. Vyresnio
ji išeivių inteligentų karta
tam universitetui turi daug
sentimentų, nes daugelis jų ta
me universitete įgijo diplomus,
ir tą sentimentą perdavė jau
nesniajai kartai, kuri aka
deminius laipsnius jau gavo
Vakarų kraštų aukštosiose mo
kyklose. VDU atkūrime 1989
m., suderinę nuomones su Lie
tuvos akademikais, entu
ziastiškai dalyvavo jaunesnieji
ir vyresnieji išeivijos in
telektualai. Didelį įnašą į VDU
atkūrimą ir ugdymą padarė
Kalifornijos lietuviai, davę
pirmąjį u-to rektorių dr. Algir
dą Avižienį, prorektorę Liuciją
Baškauskaitę, prorektorių
Emanuelį Jarašūną, doc. Živilę
Gimbutaitę, prof. Cezarį
Ugianskį ir daugiau profesūros.
Nuo pat atkūrimo universitetas
turi didelę paklausą ir dėl
kiekvienos vietos konkuruoja
trys studentai.
Dabartinio VDU rektoriaus
dr. Broniaus Vaškelio straips
nis, išspausdintas III.9 „Drau

go" dienraštyje, sukėlė tam
tikrą nerimą. Jo teigimu, dvie
jų pastatų iš universiteto
paėmimas gresia pačiai u-to eg
zistencijai. Jei taip atsitiktų,
išeivijoje sudarytų neigiamą
įspūdį. Pas mus yra nuotaikos
vakarietiškos dvasios Vytauto
Didžiojo un-tą plėsti ir toliau
ugdyti, ypač remiant Teisių
fakulteto atkūrimą.
Gerbiamieji, pasirašiusieji yra
Jums asmeniškai pažįstami.
Juos sutikote, atvykę į „Lietu
vių savaitę" Kalifornijoje.
Remdamiesi ta pažintimi, ra
giname Jus ir Kauno miesto
tarybą ir valdybą daryti spren
dimus, kurie nepakenktų VDU.
Antanas Dambriūnas
JAV Lietuvių bendruomenės
Ekonominių reikalų tarybos
pirmininkas
Donatas Empakeris
Lietuvių dienos Los Angeles
'93 komiteto pirmininkas
Rimas Mulokas
Kaunas-Los Angeles
Draugystės komiteto
pirmininkas
Liuda Avižonienė
JAV Lietuvių bendruomenės
Los Angeles apylinkės
pirmininkė
Juozas Kojelis
JAV Lietuvių bendruomenės
Santa Monikos apylinkės
pirmininkas
Violeta Gedgaudienė
JAV Lietuvių bendruomenės
Vakarų apygardos pirmininkė

Ar bus leista užgesti
lietuvybei Šalčios žemėje?
IGNAS MEDŽIUKAS
Atspariausi lietuvybės
saugotojai
Pietryčių Lietuvoje lietuviš
kos mokyklos patiria daug var
go, o jų mokytojai yra tikri
idealistai, jei tokiose sunkiose
sąlygose ištveria dirbdami mo
kymo ir auklėjimo darbą. Štai
Mištūnų pradžios mokykloje,
kurioje dirba mokytoja Nijolė
Kaminskienė, lyjant vanduo
sunkiasi į vidų per blokų siūles.
Namelis, tiesa, dar naujas, bet
nerūpestingai pastatytas. Vėly
vų rudenį patalpos dar nebuvo
kūrenamos, nes užtruko atvežti
anglies. Mokykla neturi telefo
no. Sunku susisiekti su
Vilnium.
Kaip pasakoja mokytoja, Miš
tūnų žmonės yra malonūs, bet
baisią žalą daro girtavimas.
Tvirtinama, kad Mištūnų žmo
nės yra vieni atspariausių
lietuvybės saugotojų Šalčininkų
rajone. Dar neseniai kaimyni
niuose kaimuose skambėjusi,
lietuvių kalba nutilo. Bet
mištūniečiai vis laikosi. Jie
dalyvavo tradicinėje „Skamba
skamba kankliai" šventėje Vil
niuje. Pasak mokytojos, kiek
vienas mokyklą lankantis vai
kas — Mištūnų ateitis. Ji sten
giasi, kad vaikai išaugtų dori,
brangintų lietuvių kalbą, žinotų
savo istorinę senovę.
1939 m. kraštui grįžus prie
Lietuvos

Dar yra žmonių, kurie mielai
prisimena tuos laikus, kai 1939
m. čia veikė Lietuvos adminis
tracija, policija, mokyklos. Jų
žiniomis, tada Šalčininkų rajone
gyveno žymiai daugiau lietuvių
negu Vilniaus rajone. Mištūnuose 90 procentų užsirašė
lietuviais. Panašiai Kaniū
kuose, Jurgionyse. Maždaug
50-90% gyveno Dainavoje, Gilviniškėse, Užuklonyse, Vėžiony
se, Naujadvaryje. Iš pat pradžių
buvo sustabdytas lenkinimas,
sudarytos sąlygos atsigauti
lietuvių kalbai, netgi tose
vietose, kur ji buvo beveik
pamiršta.
Žinoma, lenkų šovinistai len
gvai nepasidavė, bet teisėtvar
kos organai jiems davė atkirtį.
Policija susekė ir likvidavo slap
tą šovinistų organizaciją, vyk
džiusią antilietuvišką veiklą.
Toje veikloje, kaip paaiškėjo,
Alto Čikagos skyriaus valdybos ruoštame Lietuvos Nepriklausomybės 75% buvo atvykę iš Lenkijos.
minėjime Jaunimo centro sodelyje savo mintis apie Vasario 16-sios reikšme
Lietuvos administracija atlietu
skaito ČLM mokinys Kovas Norvilas; jo kairėje — Daina Lukaitė; deš. — Rasa
vino vietovių pavadinimus ir
Gierštikaitė.
Nuotr. Danos Mikužienės žmonių pavardžių formas. Da
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Apvalė nudegusią vietą, bet apdegimo žymės vis tiek
liko. Paėmė kirvio galvą ir rengėsi nuskutinėti
apanglėjusias vietas, kurių negalėjo nukrapštyti pirš
tais, bet vėl susilaikė, pakėlė aukštyn, pažiūrėjo ir
pagailo, kam pasiskubino krapštyti anglis. Taip geriau.
Atrodo, kad jis kyla iš degėsių sveikas ir gyvas. Su
skausmo sukrėstu veidu, bet su nežymia šypsena lūpose,
lyg sakytų: „Vargšai, jūs vargšai, kokie jūs menki savo
didybėje".
Staiga pasiilgo žmogaus, su kuriuo galėtų pasi
šnekėti, kuris galėtų pasakyti, kas ir kaip čia atsitiko.
Pasidairė į kelią, net į vidurį išėjo, bet nei vienam gale,
nei kitam nė gyvos dvasios nebuvo matyti. Ir laukai
buvo tušti, lyg melioratoriai, ar kaip ten jie, ir gyvus
žmones būtų numelioravę. Apie Paulinos trobelę irgi
nieko nebuvo matyti. Tame pakrašty tik jis ir ji atsisakė
eiti į kolchozą. Tai patampė, pagrasino ir paliko. Ji
dar laikė karvę ir šiulvinosi paršą, o jis nebelaikė
nieko. Jos tvartelį ir daržinę kažin kas sukūreno, kiti
sakė, kad tyčia sudegino, kam atsisakė keltis, bet
greičiausiai koks girtas, kojų nebepavilkdamas užsuko
į daržinę atsigauti, užsirūkė, o gal net rūkydamas užėjo
ir supleškino. Pats, matyti, laiku pabudo ir išrėpliojo.
Būtų sudegusi ir trobelė, bet žmonės pamatė, subėgo ir
išsaugojo. Tai karvę laikė jo tvartuose, o kiaulei jis pats
už gryčios sukalė migeli. Kur dabar karvę žiemą dės,
kai ir jo viską supleškino, tai vienas Dievas žino.
Pasiėmė Kančios galvą, kirvį, į kišenę įsidėjo dar

žmonės tylėjo. Tik po Stalino
mirties apie 1957 m. žmonės
išdrįso prasitarti dėl lietuviškų
mokyklų uždarymo. Buvo įs
teigtos paralelės lietuviškos
klasės prie kai kurių lenkiškų
mokyklų.L. Brežnevo valdymo
laikotarpyje vėl imta uždarinėti
lietuviškas klases ir mokyklas,
jų vietoje atidarant rusiškas.
Nuo 1988 m. dėl Gorbačiovo
perestroikos per paskutiniuo
sius 5 metus sparčiai plėtėsi
lenkų, lėčiau lietuviškų klasių
tinklas, gausėjo besimokančių
šiomis kalbomis mokinių.

Danutė

Politinės ir fizinės
ligos Rusijoje

bar atvirkščiai, Šalčininkai
virsta „Solečnikais", įtvirtina
mos gyventojų darkytos pavar
Ne tik Jungtinės Amerikos
dės. Lenkams kunigams sudary
Valstijos, bet ir kiti Vakarų
tos galimybės skleisti antilietu
pasaulio kraštai, be abejo, leng
višką propagandą. Lenkų laik
viau atsiduso, kai kovo 27 dieną
raščiai stengiasi lenkiškai ir
Rusijos televizijoje vėl pasirodė
gudilkai kalbančius žmones ati
prez. Jelcinas, grįžęs iš porą sa
tolinti nuo Lietuvos, tartum jie
vaičių trukusių atostogų ir įsi
būtų kitos valstybės piliečiai.
jungęs į kasdieninį darbą. Nie
Lietuviai be pagrindo atleidinėVietoje lietuviškų klasių — kas nesistebi ir nesirūpina, kad
jami iš darbo.
Amerikos prez. Bill Clinton šiuo
mokyklos
metu atostogauja Kalifornijoje,
Nepaisant, kad jau ketveri
bet
Jelcinas — jau kita daina.
metai atstatyta Lietuvos nepri
Šiemet lenkų kalba mokoma
klausomybė, tokie reiškiniai 129 pietryčių Lietuvos mokyk Vakarai, o ypač JAV, įsitikinę,
tebevyksta Pietryčių Lietuvoje. lose. Lietuviškų mokyklų padė jog pasikeitimai pačioje Rusijos
Šnekama, kad Lietuvos švieti tis pagerėjo, paleidus Vilniaus valdžios viršūnėje vėl atneštų
mo ir kultūros ministerija kar ir Šalčininkų savivaldybes. Pa netikrumą, galbūt net šaltojo
tais net remia lenkinimo proce gausėjo lietuviškų mokyklų ar karo laikus ir sujauktų visas
są. Tame krašte apsilankęs žur klasių mišriose mokyklose. viltis dėl Rusijos demokratiškos
nalistas B. Šaknys rašo: „Į širdį Nors šiuo metu lietuviškų ateities.
smelkiasi negera nuojauta, ar mokyklų tinklas plečiamas, bet
Nors atrodo kiek juokinga,
neužges skaidrūs žiburiai Šal jų yra perpus mažiau negu kad pasaulis tūpčioja apie
čios žemėje" („Lietuvos aidas", lenkiškų.
Jelciną lyg višta prie balos, kai
Nr. 209).
Pietryčių Lietuva iš sovietų jos išperėti ančiukai sušoka j
1939 m. Lietuva, atgavusi dalį paveldėjo dvikalbes ar net vandenį, bet dvi savaites iš poli
Vilniaus krašto žemių, ėmėsi trikalbes mokyklas. Jų vadovai tinio akiračio pranykęs Rusijos
priemonių sustabdyti jų nutau — dažniausia lenkai, pasižymėję prezidentas davė pagrindą nau
tinimą. Didelis dėmesys at nedraugiškumu Lietuvai, akty jiems gandams, kad jis „rimtai
kreiptas į mokyklas. Pokario viai pasireiškė kuriant Vilniaus serga". O Kremliaus valdovų
metais tose vietose, kur lietuvių krašto autonomiją, menkai rūpi ligos paprastai ne tokios, nuo
kalba dar nebuvo pamiršta, nasi lietuviškomis klasėmis, kurių galima apsisaugoti skie
įsteigtos lietuviškos mokyklos. kartais net atkalbinėdami tė pais ar gydytis aspirinu. Tas
Penktojo dešimtmečio pabai vus, kad vaikų neleistų į jas. „ligas" visi dar gerai prisimena.
goje po lenkų emigracijos į Len
Prieš Gorbačiovo ir „perestroi
I tai atsižvelgdama Lietuvos
kiją, pietryčių Lietuvoje lenkiš švietimo ir kultūros ministeri kos" laikus ne viena vyriausia
kos mokyklos buvo panaikintos, ja nutarė mišrių mokyklų lietu Rusijos galva sirgo liga, kuri
vietoje jų įsteigiant rusiškas, viškas klases atskirti, įkuriant pribaigė jo politinę karjerą.
kai kur lietuviškas mokyklas. savarankiškas mokyklas. 1993 Nesunku prisiminti prieš tuziną
m. atskirtos tokios klasės, per metų paskelbtą Leonido Brežne
Kodėl LKP buvo tokia gera organizuojant jas į atskiras vo „ligą" ir pagaliau mirtį, kai
lenkų mokykloms?
mokyklas: Vilniaus rajone 9, Kremliaus sostą paveldėjo KGB
viršininkas Andropovas. Kurį
Šalčininkų rajone 4.
laiką prieš tai sklido gandai,
1950 m. Lietuvos kompartija
įpareigojo lenkų tautybės vai Gerinamos mokytojų darbo kad Brežnevas buvo taip ligos
iškankintas, vos pajėgė savo
kus mokyti lenkų kalba. Tuo
sąlygos
įstaigoje padirbėti porą valandų
metu Baltgudijoje ir Ukrainoje
ir
turėjo remtis Andropovo
tokių nurodymų nebuvo, nors
Švietimo ministerija susiduria
tenai lenkais save laikančių su problemomis, nes trūksta lie pagalba. Ši liga pasirodė
žmonių buvo žymiai daugiau tuvių kalbos specialistų moky „užkrečiama", nes ir Brežnevo
negu Lietuvoje. Kodėl kompar tojų, o lietuviškiems darželiams įpėdinis Andropovas netrukus
tija buvo tokia gera, steigiant — mokančių lietuviškai auklė pradėjo skųstis pakrikusia
lenkų mokyklas Lietuvoje? tojų. Šalčininkų rajone iš 56 sveikata, nors anais laikais
Ypač 1953 m. pietryčių Lietuvo dėstančių lietuvių kalbą ir pasaulio žiniasklaida turėjo kur
je vietoj rusiškų ar lietuviškų literatūrą mokytojų tik 21.4% kas mažiau informacijų apie
mokyklų atidaryta daug lenkiš šio dalyko specialistai. Vilniaus paslaptingąsias Kremliaus
kų, dažnai net prieš gyventojų rajone lietuvių kalbą ir litera didžiūnų liga? — politines ar
norą. Pažymėtina, kad lenkiš tūrą dėsto 23 nespecialistai mo fizines.
kos mokyklos buvo steigiamos kytojai. Jauni specialistai
Pastaruoju laiku Rusijoje, vis
net tose vietovėse, kur lenkų pedagogai nenori vykti į Pietry labiau pasireiškiant opozicijai ir
okupacijos metais veikė lietu čių Lietuvą dėl nepalankių są
viškos mokyklos ir organizaci lygų, ypatingai dėl butų trūku
jos. Dabartinėje Vilniaus rajono mo, darbo krūvio ir svetimos
teritorijoje tada liko tik viena aplinkos. Šios kliūtys stengia tams, atvykusiems dirbti į Rytų
septynmetė Marijampolio mo masi pašalinti, sudarant moky Lietuvos mokyklas, atlyginimai
kykla. Šalčininkų rajono vidu tojams palankesnes gyvenimo mokami kaip turintiems 4 metų
rinėje dalyje visos lietuviškos sąlygas. Jau pastatyta keletas mokymo stažą. Ruošiamas įsta
mokyklos paverstos lenkiško gyvenamų namų, neturintiems tymas mokėti mokytojams už
mis. Nedaug jų liko ir Trakų ra butų mokytojams suteikta teisė buto nuomą ir komunalines pa
jono rytinėje dalyje. „Armijos mokėti kelionės išlaidas. Jau slaugas.
krajowos" ir išvežimų išgąsdinti niems mokytojams specialisSvarbiausia, reikėtų pataisyti

vieną kitą geležtę. Tikėjo, kad kalvis pamėgins užgrū
dinti. Dar kartą permetė akim degėsius ir tiesiai per
arimus nuėjo pas Pauliną. Pravėręs duris, rado vidury
trobos stovinčią.
— O Jėzus Marija! — sušuko. — Tu gyvas! Pamačiau
ateinantį tiesiai per arimą ir negalėjau tikėti. Negalėjau
tikėti. Negalėjau. Juk tave, žmogeli, visi apverkėm.
Sakėm, kad supleškino. Kaulų degėsiuose ieškojom.
Mačiau, kaip po degėsius triūsinėjai ir galvojau: tu ar
kas nors kitas atėjo, gal ras ką pavogti. O kai pasukai
į tą pusę, net pagalvojau, kad ne tu, kad tavo dvasia.
Bet sėskis. Sakyk, kur buvai, kai degino ir sprogdino.
Ar spėjai iš namų kur pabėgti. Bet kur galėjai pabėgti,
kad jų buvo tiek daug ir visur ieškojo. Ir pas mane
ieškojo. Visur. Ir po lova, ir ant krosnies, ir kamarėlėj
viską išvertė, vienas net po pečka buvo palindęs. Ant
aukšto. Visur. Gerai, kad vyresnysis buvo geras, o tai
ir paršiuko būčiau netekusi. Vienas jau prisidėjo šautuvą
šauti, bet vyresnysis laiku pamatė ir sudraudė. Tik nuo
aukšto tai viską surinko: ir lašinius, ir kumpį, ir
dešreles. Lašinių dar buvo pusantros palties, sakiau, kad
nors tą pusę paliktų, bet kur tau. Kaip jojo, taip viską
ir išjojo. Kamaroje spintoje rado sviesto stiklainėlį, tai
pasigavo ir tą. Gerai, kad vyresnis pamatė, tai liepė
padėti. Kareivis pasiraivė, pakeiksnojo, bet padėjo. Dar
porą kietų sūrelių nepamatė, tai tiek teturiu. Juk tur
būt išalkęs. Ką aš čia dabar, kai net stogo ant galvos
neturi, kur čia nebūsi išalkęs. Aš tuoj ką nors. Duony
tės šviežios vakar išsikepiau... Aš tuoj ką nors.
Išbėgo į priemenę, kleptelėjo kamaros durys. Paulina
taip norėjo viską pasakyti, tai Skirpstūnas neturėjo kada
nė lūpų praverti. Dabar dairėsi ir galvojo, ką ji pama
nys, kai pasakys, kaip jam buvo. Jeigu kitas jam tai
sakytų, vargu ar tikėtų, pagalvotų, kad nori iš seno diev
dirbio pasijuokti.

Paulina netrukus sugrįžo su duona, sviestu ir sūriu.
— Stiprinkis, — sakė, viską dėliodama ant stalo. —
Gal net kelias dienas nieko burnoje neturėjai.
Skirpstūnas net nusišypsojo.
— Turėjau. Viešpats parūpino. Tau, matai, pasku
tinį kumpelį išnešė, o aš dar šį rytą paskutinę duonos
žiaunę su kumpiu sutvatinau. Tu pati gal labiau išalkusi
už mane. Bet vis tiek dėkui. Tavo sūris man visada buvo
skanus, tai nuo jo ir pradėsiu. Bet ir duona net kvepia.
Ana, kur šiandien pabaigiau, buvo jau gerokai pažiedėjusi.
Paėmė duonos riekutę, paskum sūrio ir net dar
nekandęs paklausė;
— O kaip tavęs nesudegino?
— Kad norėjo, bet nesudegino. Vis tas vyresnis.
Ieškojo ir degino ne vieni rusai. Kaip jie būtų žinoję, kur
ieškoti. Reikėjo kam parodyti. Buvo toks rudgalvis iš
valsčiaus. Nežinau, kas jis toks, bet iš galvos pažįstu.
Ir kitas buvo. Man nematytas. Tai jie sakė, kad reikia
uždegti, bet vyresnis nenorėjo. Patapnojo man per
nugarą ir liepė palikti. Geras žmogus buvo, o gal aš bu
vau panaši į ką nors iš jo giminių. Gal net į motiną. Bet
nesakai, kur tu buvai, kai tave degino ir visą mišką si
jojo. Dieve mano, kaip sijojo. Sako, kiekvieną krūmą dur
tuvais išbadė. Miškinių slėptuves sprogdino ir tavo
kryžių. Net langai tartėjo. O vyrų, sako, nė vieno nepa
gavo. Taip sako vieni, o kiti sako, kad visus suvarė į slėp
tuves ir susprogdino. Vienas kareivis sakė, pats matęs,
kaip žarnos ir mėsos nuo medžių šakų kabėjo, o varnų
pulkai sulėkę juos lesė. Sakė, sulėkė alkanos ir kaip mat
viską surijo.
— Melavo, — nusišypsojo Skirpstūnas ir pasakė
viską, kaip buvo. Kaip pats Jėzus Kristus, tas nuo
išvežto jo kryžiaus, atėjo, kaip liepė visiems paskui jį
sekti, kaip visus išvedė ir per pelkes, ir per ežerą, lyg

Rudokienė

tautoje krentant Jelcino popu
liarumui, pradėjo vėl pasigirsti
užuominų apie prezidento ligas.
Antra vertus, gandai gali būti
paremti ir faktais, nes Jelcinas
nepasižymi geležine sveikata
(juk ir tvirčiausią vyrą paveiktų
nuolatinė įtampa, krizės ir
problemos krašte).
Vakariečių nuomone, Rusijos
žingsniai demokratinių reformų
keliu yra tampriai suderinti su
Jelcino išsilaikymu prie val
džios vairo. Iš tikrųjų Bill Clintono vyriausybė net nesistengia
užmegzti artimesnių ryšių su
naujai Rusijoje besireiškiančiais
konservatyviaisiais politikais,
jau nekalbant apie kraštutiniuosius nacionalistus, kurių
prekyje stovi, šiek tiek pasku
tiniu metu „nuščiuvęs", Žirinovskis. Tačiau dėmesio verta
naujai bekylanti politinė jėga,
kuri, manoma, ateityje turi dau
giausia galimybių pakeisti
Jelcino vyriausybę. Jos vadovas
— šiuometinis ministras pirmi
ninkas Viktoras Černomirdin.
Vertas dėmesio ir jo palinkimas
toliau vykdyti pradėtąsias re
formas, nors ne tokiu beatodai
rišku tempu, kaip mėgina
Jelcinas. Tuo tarpu Čeraomirdino metodai rodo vilčių, nes
vasario mėnesį krašte pavyko
gerokai sumažinti infliaciją ir
dėl to Tarptautinės valiutos fon
das nutarė skirti Rusijai pus
antro bilijono dolerių paskolą.
Ką ta politinė maišatis Rusi
joje žada Lietuvai, sunku spręs
ti. Kaip ir daugelis pasaulio
kraštų, Lietuva linkusi verčiau
santykiauti su Jelcinu ir norėtų
jį kuo ilgiau matyti Kremliuje.
Žirinovskio nuomonę apie
Lietuvos ir apskritai Baltijos
valstybių ateitį jau girdėjome iš
jo paties lūpų, o dėl Černomirdino dar neaišku, nors, be abe
jo. Baltijos valstybės ateityje su
juo turės susidurti. Nėra abejo
nės, kad visos politinės partijos
Lietuvoje (nors ne dėl tų pačių
priežasčių!) šiuo metu daug
dėmesio skiria Jelcino „sveika
tos stoviui".

įstatymus, kad mokyklos pri
klausytų Švietimo ir kultūros
ministerijai ir kuo mažiausiai
jtakos turėtų vietos savivaldy
bės, nes ten esantieji žmonės
mažai rūpinasi lietuviškomis
mokyklomis, o dažnai jie net yra
priešingai nusistatę.

staiga būtų užšalęs ar kas kelią per visą ežerą būtų iš
tiesęs.
— O tu, Jėzau brangiausias! — net aiktelėjo Paulina.
— Kaip tada žydus per jūrą.
— Ne taip. Tada jūros vandenys persiskyrė, ir žydai
ėjo jūros dugnu, o mes ėjom vandens paviršium. Ir ne
per ledą. Per ledą būtų reikėję slidinėti, o čia ėjom kaip
geru keliu.
— Sakyk, ar tu tik nesijuoki iš manęs?
— Juokiuos? Argi aš kada juokiausi iš tavęs?
— Gal ir ne. Neatsimenu, kad kada būtum.
— Tai kodėl galėčiau juoktis dabar? Ar kad jau
žmonės baigia užmiršti, kas juokas yra.
— Ne dėl to, ne. Sakau, gal todėl, kad visiems šių
dienų ponaičiams galvas sumaišytum. Bet man galėtum
sakyti teisybę. Ir teisybę žinodama, galėčiau visiem
sakyti, kad pats Kristus jus išvedė per pelkes ir per
ežerą. Žinau, kad retas patikėtų, nors būtų ir pati
tikriausia teisybė.
— Kaip nori, Paulina, bet buvo taip, kaip sakau.
Atėjo, pasakė: sek paskui mane, ir aš išsekiau. Nieko
nepasiėmiau. Palikau ir beveik baigtą k metą, kurią tik
kryžius išsaugojo. Palikau viską. Nė peilio nepasiėmiau.
Va tą lazdą išdrožiau miškinių vado peiliu. Jis paliko
į žemę įsmeigęs toj vietoj, kur Viešpats, visus nuvedęs,
sustojo. Vėliau jie ten pastatys kryžių, o aš padarysiu
jam kančią.
— Jeigu Jėzus visus ten nuvedė, tai kur tie visi? Vėl
atgal į savo mišką sugrįžo?
— Nežinau. Net nemačiau, kur jie dingo. Vadas
pasakė, kad geriau nežinoti, kur kuris esame. Ir pas
mane nesugrįžo, kaip žadėjo sugrįžti. Matyti, kas nors
atsitiko. Gal atėjo ir manęs neberado.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. kovo mėn. 30 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
ST. PETERSBURG

C L A S S I F I E D GUIDE

Lietuvos n a š l a i č i a m s ir 50 dol.
Troškūnų parapijai. P a k v i e t ė
visus v a i š ė m s . Ir čia pasirodė
šių moterų k r u o p š t u m a s ir
d a r b š t u m a s , g a u s u s įvairiais
skanumynais, gr^-iai papuoštas
vaišių stalas, su a m a i praves
ti laimėjimai, gėlėmis papuošti
stalai.
B e s i v a i š i n a n t buvo progos
pasikalbėti s u kun. S a u l i u m
Pilipavičium, kurio šios kelio
nės misija b u v o ne tik vesti
rekolekcijas St. P e t e r s b u r g e ,
Los Angeles ir Detroite, bet ir
supažindinti išeiviją su Troškū
nų parapijoje steigiamu jaunimo
ir šeimų c e n t r u ir prašyti išei
vijos p a r a m o s .
Po vaišių vyko n a r i ų susi
r i n k i m a s . Buvo malonu daly
vauti ir m a t y t i šį katalikių
moterų būrį
nenuilstamai
tęsiantį prieš 8 0 metų įsteigtos
A.L.R. K a t a l i k i ų Moterų or
ganizacijos t i k s l u s .
Pirmininkė
Leščinskienė
padėkojo visom? prisidėjusioms
prie šio priešvelykinio pobūvio
ir kvietė visas vėl susirinkti
gegužės 8 d. Lietuvių klubo
mažoje salėje p i e t u m s su pro
grama p a m i n ė t i Motinos dieną.
Elvyra Vodopalienė

PRIEŠVELYKIS
KATALIKIŲ MOTERŲ
POBŪVIS

Žiemojant saulėtoje Floridoje,
salia įvairių renginių ir didžio
jo St. Petersburgo lietuvių telki
nio privačių susibūrimų, buvo
maloni proga kovo 8 d. dalyvau
ti Amerikos Lietuvių Romos
Katalikių Moterų sąjungos 76
kuopos priešvelykiniame pobū
vyje, vykusiame Florida Power
patalpose St. Pete Beach.
š i k u l t ū r o s ir savišalpos
organizacija, kurios iniciatorės
buvo A. J a k a i t ė , U. Jokubauskaitė-Daukantienė ir Sutkaičiūtė, buvo įkurta 1914 m.
gruodžio 13 d. steigiamajame
seime, Čikagoje. Šįmet ši or
ganizacija švenčia 80 metų
sukaktį. Ši katalikių moterų or
ganizacija St. P e t e r s b u r g e
siekia išlaikyti tikėjimą, lietu
viškus papročius bei tradicijas
ir remti vargan patekusius. Šiai
organizacijai priklauso daugiau
negu 35 narės, kurių pirmi
ninkė yra Valeria Leščinskiene,
sekretorė — Rosalija Plepienė.
kasininkė — Irena Diktanienė,
finansų sekretorė — Delores Jo
naitienė ir renginių vadovė —
Eugenija Šatraitienė.
Šią popietę pravedė pirmi
ninkė V. Leščinskienė, pasvei
kindama atvykusius garbės sve
čius ir nares. Paprašė kleboną
Steponą Ropolą sukalbėti malda
ir tylos minute pagerbė į amži
nybę iškeliavusius kun. Tadą
Degutį, kun. Vytautą Balčiūną
ir mirusias nares.
Kadangi pobūvis vyko Ga
vėnios metu, pirmininkė per
skaitė prasmingą Juozo Stanišausko eilėraštį „Golgota".
Prie šios nuotaikos ir iškilmin
gumo prisidėjo ir prie garbės
stalo sėdintys 5 kunigai: kle
bonas Steponas Ropolas. kun.
Jonas Gasiūnas, kun. dr. Matas
Čyvas ir svečiai — prel. Vytaut a s Balčiūnas iš Putnamo ir šios
dienos kalbėtojas, svečias iš J u n o Beach L i e t u v o s D u k t e r ų
Lietuvos kun. Saulius Filipa- parodoje modeliuoja Tomas Zarr.
vičius iš Troškūnų parapijos.
Saulius Filipavičius, dirbantis
su jaunimu ir šeimomis Troš MIAMI, FL
kūnų parapijoje, yra nuostabus
F L O R I D O J E ĮSTEIGTAS
j a u n a s kunigas. Dievo apdova
TĖVYNĖS SĄJUNGOS
notas iškalba, pamaldumu ir
SKYRIUS
tikėjimu Lietuvos ateitimi. J o
Lietuvoje į k u r t a Tėvynės
tikslas yra įsteigti Troškūnuose sąjunga 'Konservatorių partija),
jaunimo centrą ir centrą šei kuriai vadovauja prof. Vytautas
moms, turinčioms problemų. Landsbergis. P e r n a i , rugsėjo
K u n . Saulius Filipavičius, gra
mėn.. Lietuvoje lankydamasis
žiais ir prasmingais pamokslais Vytautas D u b a u s k a s bendravo
pravedė St. Petersburgo lietu su šios partijos įkūrėjais ir buvo
viams rekolekcijas, šiame susi pakviestas Floridoje įsteigti šios
būrime buvo atidžiai katalikių partijos skyrių ir būti jo laiki
moterų išklausytas. Jis džiaugė nosios tarybos p i r m i n i n k u .
si, kad tokia katalikių moterų
Sugrįžęs. D u b a u s k a s pradėjo
organizacija veikia, teigdamas.
lankytis Floridos valstijos lie
k a d , moterys k a t a l i k i š k a m
tuvių t e l k i n i u o s e , teikti infor
pasauliui turi svarbią reikšmę.
macijų apie d a b a r t i n e padėtį
kad net Kristus 8-toje stacijoje,
Lietuvoje ir kviesti lietuvius
priėjęs prie verkiančiu moterų.
jungtis i s t e i g i a m a Tėvynės
prašė jų neverkti. Kun. Filipa
sąjungos s k y r i ų .
vičius aiškino, kad moterys
Sausio 22 d. įvyko Tėvynės
verkė ne vien dėl Kristaus, bet
sąjungos ( K o n s e r v a t o r i ų parti
ir dėl tų, kurie Kristų kankino,
jos) Floridos s k y r i a u s steigia
nes motinos meilė yra stipri, ta
masis susirinkimas. Laikinosios
meilė būdinga visai žmonijai.
tarybos p i r m i n i n k a s — Vytau
Prelegentas priminė ir Šv. Dva
tas Dubauskas, vicepirmininke
šios reikšmę teigdamas, kad
Elena J o n u š i e n ė , sekretore —
žmogus, kuris yra Šv. Dvasios
Virginija Dubauskienė. Tarybos
malonėje išlieka jaunas net ir
nutarimu, iždininkės pareigos
sulaukęs brandaus amžiaus, o
patikėtos Lindai Bendoraitiejaunuolis, kuris nejaučia Šv.
nei. politinio komiteto pareigos
Dvasios malonės, tampa senas,
— Vytautui D u b a u s k u i , revizi
prislėgtas ir be tikslo žmogus.
jos komisijos n a r i a i — Alice
Žmogus, apsuptas Šventosios
Lopez ir Eugenija Petrauskienė.
Dvasios, nepalūžta gyvenimo
Sudarytos g r u p ė s ir paskirti
kelyje, skleidžia gėrį ir artimo
seniūnai: P o m p a no Beach —
meile.
Jonas P a š k u s . M i a m i — Jonas
Prelegentas kvietė šias kata
Aušra. Daytona Beach — dr.
likęs moteris tapti Troškūnų Sigita R a m a n a u s k i e n ė . Tiki
parapijos globėjomis ir melstis masi suorganizuoti grupes ir ki
o i ji ir jo parapijiečius.
tuose lietuvių t e l k i n i u o s e .
Pirmininkė visų susirinkusių
Skyrių s t e i g i a n t d a u g padėjo
vardu, padėkojo kun. Sauliui iš Lietuvos a t v y k ę s Tėvynės
Filipavičiui už prasmingus žo sąjungos į g a l i o t a s dr. Juozas
džius ir įteikė 200 dol auką Galdikas, kuris, k a r t u su V. Du
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H E L P YVANTED

REAL ESTATE

Jobs available for English speaking
men or women. Live-in or come & go.
Universal Employment Agency
3154 N. Central
Chicago, IL 60634
Tel. 312-237-0044
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Mes didžiuojamės būdami
Tėvynės sąjungos nariais. Dirb
sime k a r t u su šia partija del
Lietuvos ateities, kuri visuomet
buvo ir bus labai svarbi mums, I
toli nuo Tėvynės gyvenantiems, j
Virginija Dubauskienė

PROVIDENCE,

RI

įMŪSU V E I K L A
Providence. RI apylinkėje.
nors j a u pamažu, bet dar juda
me.
1993 m. s p a l i o 10 d. iš Put
namo. CT. a t v y k o kalėdinių
š i a u d i n u k ų m e i s t r ė seselė
Viktorija. Ją pakvietė Tautinio
komiteto narės Sofija Šakalienė
ir Agnė Vaitoniene. Susirinko
arti dvi dešimtys ,,kursančių".
Pramokome dirbti lipdytinius ir
s u v e r i a m u s šiaudinukus. Po to
skanavomės rengėjų paruoštais
pietumis.
S p a l i o 17 d, LB apylinkės
valdyba, su šaunių šeimininkių
pagalba, priėmė LB Bostono
apygardos suvažiavimo daly
vius ir pavaišino pietumis.
G r u o d ž i o 1 1 d . Bendruomenė
ir vyčiai suruošė Kūčias. Pirmi
ninkė Aldona Kairienė priminė
senąsias Kūčių tradicijas. Kun.
A. Klimanskis sukalbėjo maldą
ir palaimino kalėdaičius, ku
r i a i s besidalindami, linkėjome
a r t i m i e s i e m s šventų Kalėdų,
gerų 1994-jų, sveikatos.
G r u o d ž i o 4-tai iki 20-sios
T a u t i n i s k o m i t e t a s RI valstijos
r ū m u o s e papuošė lietuvių eglu
tę gražiaisiais šiaudinukais. Tai

kasmetinė tradicija, kurioje da
lyvauja arti dvidešimt tautybių.
E s a m e kuklūs ir nesigiriame,
kad lietuviškieji šiaudinukai ki
t a t a u č i ų ypač ertinami.
V a s a r i o 16 d. RI y r a viena iš
keletos Amerikos valstijų, kuri
k a s m e t skelbia Vasario 16-ją
Lietuvos Nepr;Kiausomybės die
na. Ją mini RI seimelio posėdyje
ir rūmuose iškelia trispalvę.
Tautinio komiteto pastango
mis Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimas buvo m i n i m a s gu
bernatoriaus priėmimu salėje.
Minėjimą pradėjo RI Heritage
komiteto pirm R. Gallison —
ketvirtos kartos lietuvis. Protė
vių gimtojo krašto reikalai svar
būs ne tik jam. bet ir jo vai
kams. Kun. A Klimanskis pa
sidalino Lietuvoje patirtais įspū
džiais.
L. R. Arron. RI gubernato
r i a u s priėmimu šefė. išreiškė
savo sentimentu- Lietuvai, iš
kurios yra atvykę jos protėviai
po I-jo pasaulinio karo. Šefė, gu
bernatoriaus įgaliota, perskaitė
ir įteikė S. Šakalienei guberna
toriaus proklamaciją. Minėjime
dalyvavo Bendruomenės ir vy
čių grupė.
V a s a r i o 20 d. Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje, įnešus
vėliavas, lydimas t a u t i n i a i s
drabužiais pasipuošusių moterų
grupes, aukojome šv. Mišias už
Lietuvą ir užjos laisvės kovoto
j u s . Klebonas kun. A. Klimans
kis pamoksle kalbėjo:
ne val
džios ar jų žmonės išlaikys Lie
tuvą nepriklausomą, o Viešpats
Dievas, todėl svarbu, kad tauta
atsigrįžtų j Dievą ir pildytų jo
įsakymus..." Sukalbėjus tikin
čiųjų malda. A. Kairienė per
skaitė Al. Radžiaus eilėraštį
,,Sausio tryliktoji"
Po pamaldų bažnyčios salėje

vyko antroji minėjimo dalis.
Maldą sukalbėjo mūsų klebo
nas. Apylinkės pirm. Aldona
Kairienė į v a d i n i a m e žodyje
perbėgo Lietuvos istoriją nuo
karaliaus Mindaugo iki šių die
nų. Victor Mathieu, ilgametis
Lietuvos laisvės kovą savo veik
la ir finansais remias prancū
zas, perskaitė RI gubernato
riaus proklamaciją. Dovas Skir
kevičius, trečios kartos lietuvis,
skaitė LB paruoštą rezoliuciją.
Pagrindinis dienos kalbėtojas
Donatas Šatas dalinosi Lietuvo
je patirtais įspūdžiais. J i s pa
lietė religinę, kultūrinę, ekono
minę ir politinę sritis.
Aukos buvo renkamos lietu
vybės reikalams pagal aukoto
jų p a s i r i n k i m ą
Surinkome
1.185 dol.
Paminėjome 1918 vasario 16
ir 1990 kovo 11 šventes su tra
dicinėmis apeigomis; žvakėmis,
gėlėmis, lino audiniais papuoš
toje salėje. J o s ilgu pasieniu
sustatyti stalai puikavosi didele
minia lietuviškų lėlių. ..Mote
rys" ir ..vyrai" reprezentavo
skirtingus tautinius drabužius.
Jas sukūrė kaunietė menininkė
Ona Bakanauskienė. Ant sienos
ir ant stalų „žydėjo" daugiaspal
vės prijuostės. Kai kurios jų
austos menininkės, audėjos
Anastazijos Tamošaitienės. Už
šią labai įdomią parodą esame
dėkingi Tautodailės Instituto.
Bostono skyriaus ilgametei pir
mininkei Saulei Šatienei.

(312)586-5959
(708)425-7161

10%—20%—30<*fepigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FftANK ZAPOUS
3208 Vi W M I 9Sth Streat •
Tel. — (708) 4248894
(312) 881-8654
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kom X anda Gruzdine, buv. finansų s e k , Ifanja Zubriene, renginiu vadovė Eugenija 4 - a k i e n e

bausku ir E. Jonušiene, važinė
damas po Floridos lietuvių telki
nius skaitė paskaitas ir infor
mavo apie padėtį Lietuvoje. Tuo
pačiu metu buvo renkamos au
kos paremti Tėvynės sąjungos
veiklą.
Dr. Juozas Galdikas padare
p r a n e š i m u s Miami Lietuvių
Amerikos Piliečių klube. Day
tona Beach, St. Petersburge.
J u n o Beach ir Pompano Beach,
kur vasario 18 d. skaitė paskai
tą Vasario 16-tos minėjime.
Dr. Juozas Galdikas yra Tėvy
nės sąjungos sveikatos apsaugos
komiteto pirmininkas. Jis yra
medicinos d a k t a r a s , kraujagys
lių chirurgas, Vilniaus uni
v e r s i t e t o profesorius, labai
veiklus Lietuvos politiniame
gyvenime.
Tėvynės sąjungos nariai Lie
tuvoje dirba negailėdami jėgų.
Prie šio darbo prisideda ir užsie
nio lietuviai, nes tikimasi, kad
bus išankstiniai rinkimai.
Gruodžio mėn. Lietuvoje įvy
ko Tėvynės sąjungos suvažiavi
mas, k u r i a m e dalyvavo lietu
viai iš įvairių kraštų. Floridoje
šiam suvažiavimui paremti bu
vo surinkta 605 dol. aukų. Kiek
vienam aukojusiam prof. Vyt.
Landsbergis atsiuntė padėką.
Sausio — vasario mėn. Floridos
v a l s t i j o s T ė v y n ė s sąjungos
nariai ir rėmėjai paaukojo 2,395
dol. Si auka j a u pasiekė Lie
tuvą. Daugiausiai aukų gauta iš
Pompano Beach lietuvių, kur
Tėvynės sąjungos grupės se
niūnas yra Jonas Paškus. Dėko
j a m e Onai Liutermozienei už
suruoštus atsisveikinimo pietus
su svečiu iš Lietuvos Juozu
Galdiku.
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RE/MAX
REALTORS

MISCELLANEOUS

Amerikos Lietam* R. Katalik.ų Moterų s-gos 76 kuopos valdyba. Iš k sėdi - Donna Kam™
garbes pjrrninmke. klebonas kun. Steponas R„pdas, pfnnininkė V a . e n a S č i i T e n ! "
™

GREIT
PARDUODA

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI - T PATAISYMAI
Turiu Chfcagos mieste; feyijrtją
Dirbu ir užmiesty. Dirbu gtefei.
garantuotai ir.sąžirTTngai.'

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimo-;
1
MLS kompmteriųii FAX oagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
Perkame ir pai duodamo nnmus
Apartmentus ir žemę
Pensininkams nuolaida

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

•> .-•
Kiauras stogas? Norite uždėt
naują „ s i d i n g " . perdažyti namą.
pakeisti lietaus nutekėjimo vamz
džius „gutters", sudėti „dry-wa!l"?
Kreipkitės
į
Romą.
tel.
708-969-2658.
IMEX A M E R I C A , INC.
524 State Une Rd.
Calumet City, IL $0409
Nuomoja automobilius. Lie'uvoje
siunčia automobilius, 'abai greitai
perveda domenus j Lietuvą
Tel
708-868-0049, y F4x
708-668-8642. Skambinkite "darbo
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

i R£AtMART,N£lC. •
4602 S. Pula&i,
Chfcago, I I 60629
312585-6100

BALYS B U D R A I T I S

j^rneniCkai patarnauja įvairiu rux>S3vy-i
itjig pirkime bei- pardavime, mieTte ir
.pjftmie$čiuo*e. Suinteresuoti skarrv
M o k i t e BUDRAIČIUI ' ' ..
t" " .
TŪJŠ 3l*2->85*1WM«e* 312-778.3.971'

U.S. SAVINOS BONOS
T HE GREAT AMERICAN INVFSTMENT

PADĖKA
,,Lietuvos
Vaikų VU ties "globoje esančiai Eglu
tei C e s o n y t e i s u n k i a i ir staigiai s u s i r g u s , b u v o
r e i k a l i n g a greitoji pagalba S v . Kryžiaus ligoninėje.
N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e R I T A I R I Š K I E N E I , Lithuan i a n M e r c y Lift v i c e p i r m i n i n k e i , už s u t e i k t a
p a g a l b ą ir p a r a m a Eglutei ir jos m a m a i Jolitai S v .
K r y ž i a u s l i g o n i n ė j e bei v i s a m Sv. K r y ž i a u s ligoni
n ė s greitosios pagalbos skyriui u ž nuostabia glo
b a ir p r i e ž i ū r ą .

Vaišinomės suneštinėmis vai
šėmis, mūsų gerųjų šeimininkių
kavute, o mūsų mintys vis at
sisukdavo į Lietuvą.
K. V a l i u š k i e n ė

„ L i e t u v o s Vaikų V i l t i e s "
k o m i t e t a s ir s a v a n o r i a i

• Karo muziejus Kaune
įsteigtas 1921 m. sausio 22 d.

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai",
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. Iš Seton Hail Universi
teto stoties. 89.5 F M banga. ,.Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios stoties,
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p.
Or. J . J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Or., Watchung, N J . 07060. Tel. 908-753-5636.
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SKOKIE, CLĖVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK,
OETROIT, GRAND RAP1DS, KALAMAZOO, BALTIMORE,
P1TTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje.
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO
Amerikietiško maisto siuntiniai.
Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus,
R t t f iMngfoffle pįnlgus dplęrtais.
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai

.i

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus
Madona, šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif ir
Grand National Avvard Amerikos dailininke profesinėje
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Knygos kaina
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2 19 dol Persiuntimo
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus
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VAIKAS - DIEVO DOVANA
!

net prieš mūsų ir visos žmonijos DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. kovo mėn. 30 d.
blogį.
Prisikėlimas yra daugiau ne netekti... kad tik laimėčiau
• 1990 m. spalio • d. genero
gu grįžimas gyventi. Žmogum Kristų... Trokštu pažinti Jį, Jo las Želigovskis su lenkų kariuo
tapęs Dievo Sūnus po mirties prisikėlimo galybe..." (Fil mene užgrobė Vilnių.
Prisikėlimu perėjo į antgam 3,8-10).
tinę, viršžemišką plotmę, kuri,
Tepaliečia ir mūsų Širdis Pri
• 1809 vasario 3 d. buvo
tiesa, yra visai nauja Jo pri sikėlusiojo galybė šioee Vely
įsteigta Illinois teritorija.
siimtam žmogiškumui. Dar koše.
žingsnis — ir dangun žengimu
Jis ten, kur Jam, kaip Dievo
Sūnui, dera amžinai būti — pas ,
Mylimai Močiutei
Dangiškąjį Tėvą, bet jau su
prisiimtu, kentėjusiu ir išaukš
A.tA.
tintu žmogiškumu.
Čia, tame Jėzaus jau prisikė
BARBARAI PAULIKIENEI
lusiame ir išaukštintame žmo
giškume, ir yra mūsų dalia ir
mirus, sese RASA CONKLIN, brolį ARĄ LINTAKĄ
mūsų galia. Savo siela ir kūnu
ir jų artimuosius nuoširdžiai užjaučia
kentėjęs už mus, Dievo Sūnus
yra tapęs mūsų išganymo lai
„Kernavės" tunto skautės
das.
Tiesa, krikštu mes pasižadė
jome, lyg „pasirašėme" sutartį,
jungtis su Kristumi tam pačiam
A.tA.
likimui. Po nuodėmės — nebuvo
kitos išeities. O geresnės išeities
BARBARAI PAULIKIENEI
nei negalėjo būti. Su Juo! Eiti
tuo pačiu keliu, kaip Jis —
iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame „Lietuvos
kryžiaus keliu, kuris mums dar
Vaikų
Vilties" savanorius KĘSTUTI ir ONĄ PAUlemtas — iki gyvenimo pabai
LIKUS, jų šeimą, gimines ir kartu liūdime.
gos. Su viltimi — su Juo prisi
kelti.
„Lietuvos Vaikų Vilties"
Tokia yra krikščionio — Kris
komitetas ir savanoriai
taus sekėjo — dalia. Ir galia. Tai
— viltingo džiaugsmo kelias.
Tos Kristaus Kančios-Prisikėlimo paslapties šviesoj viskas
įgauna prasmę. Ir vargai, ir dar
A.tA.
bai, ir sunkumai ir džiaugsmai.
JUOZUI SNIEČKUI
Ir veikla. Ir kūryba. Ir mirtis —
nebaisi.
mirus, dukrai RAMUTEI, sūnums VYTAUTUI ir
Šių laikų žmogus, gyvenęs
vien žemei, „užsimerkia" mir
GINTAUTUI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiš
ties tikrovei, nes po jos nebe
kiame ir kartu liūdime.
sitiki nieko. Už tai jis ir per
Vincas Pavilčius
gyvenimą skuba, „prisimerkęs"
jo antgamtinei prasmei. Tuo
Audronė, Medardas ir Vytas Karaliai
tarpu krikščionis negyvena vien
Vytautas ir Joana Dailidės
žemei, nes po jos tikisi daug ko
Arvydas Dailidė su šeima
geresnio: Dievas laimėje jo lau
kia. Už tai jis blaiviai eina per
gyvenimą, įžvelgdamas ant
gamtinę prasmę.
Krikščionio kelias yra Prisi
Mylimam Tėvui
kėlusiojo sekimas. Eidamas per
AtA.
gyvenimą — net Didžiojo Penk
tadienio kryžiaus keliu —
JUOZUI SNIEČKUI
negali pamiršti Velykų, negali
jų nelaukti, eidamas su tuo
mirus, dukteriai RAMUTEI ir žentui ALOYZUI AIkeliu jau Ėjusiuoju ir Prisikė
DŽIAMS, anūkams VIKTORUI ir RŪTAI reiškiame
lusiuoju.
gilią užuojautą ir drauge liūdime.
Todėl visai suprantama, kodėl
Saulius-Paulius, Damasko kely
Algimantas ir Diana Mickai
je patyręs jo širdį palietusią Pri
Aleksandra ir Laima Plateriai
sikėlusiojo jėgą, vis labiau ir
stipriau pajusti ją troško:
„Dėl Jo aš ryžausi visko

Neseniai Lietuvoje dienos
D. Petrulytės knygoje paroiviesą išvydo daugeliui gerai doma kaip, neslopinant vaiko
pažįstamos montesorininkės veiklumo, padėti jam prisitai
Domicėlės Petrutytės knyga kyti, eiti keliu į savaran
„Vaikas — Dievo dovana". Prieš kiškumą ir nepriklausomumą.
keturis mėnesius, susipažinusi Kalbama apie vaiko sąmonė
su D. Petrutyte, gavau signalini jimą, kalbos, juslių ir judesių
minėtos knygos egzempliorių, reikime auklėjimui. Autorė teiperskaičiau ir apgailestavau, gia, kad „kalba yra ta magiškokad neteko skaityti tokios kny ji jėga, kuri ne tik suburia
gos anksčiau, kai auginau savo žmones į grupes, skirstydama
vaikus. Manau, kad D. Petruty juos tautomis, bet svarbiausia
tės knyga sudomins ne tik mo išskiria juos iš kitų gyvųjų
tinas, auginančias mažamečius padarų tarpo". Kalba — tai
vaikus, ir auklėtojas, bet ir pra muzika, kurios „pasisavinimo ir
dinių klasių mokytojus bei išmokimo vyksmas yra gana il
visuomenę.
gas ir labai sudėtingas". D.
D.
Petrutytės
knygoje Petrutytės žodžiais tariant, čia
„Vaikas — Dievo dovana" ypatingą vietą užima motinos Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių Daivutė susikaupusi klausosi mokyparodomas esminis skirtumas šnekumas. Ji nepaliaudama - Montessori mokyklėlės - tojos Kriaučeliūnų vardo Montessori
tarp senosios ir naujosios peda turi kalbėti su kūdikiu. auklėtinė Aleksytė.
Vaikų nameliuose Čikagoje
gogikos. „Naujoji auklėjimo „Kalbėti jį maitindama, vys
samprata visiškai skirtinga nuo tydama, prausdama ir mig
senosios. Nors pats žodis dydama"... „Meilė savam kūdiTROKŠTU PAŽINTI JO
„auklėjimas" ir lieka tas pats, kiui teatveria jūsų lūpas žodžių
tačiau jo prasmė yra visiškai srautui, švelniai besiver
PRISIKĖLIMO GALYBĘ
nauja, naujo turinio, reikalau žiančiam iš karštai mylinčios
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS
jančio naujos orientacijos, gilios širdies" — šiais žodžiais Domi
išminties ir praktinio pasiren cėlė užbaigia skyrių „Kalba, jos
Po Kančios — Prisikėlimas. Po Kančia ir Prisikėlimu, kaip
gimo". Svarbu „susipažinti su reikšmė ir vaikas".
vaiko psichologija, žinoti kaip
Knygoje pažymima, kad .jus Didžiojo Penktadienio — Vely mūsų pačių leidimas už mus
kentėjusiam ir prisikėlusiam
susikuria intelektas, kaip lių ugdymai turi nepaprastai kos.
Kol gyvensime, neišsemsime Kristui savo malone — prisikėsudaryti palankias sąlygas didelę reikšmę vaiko plėtrai.
vaiko formavimuisi". Autorė Tai intelektinio gyvenimo pa šių Jėzaus gyvenimo įvykių limo galybe — mus palytėti.
Kristaus Kančia parodo Jo di
pabrėžia, kad čia ir glūdi esmi grindas. Žmogaus gyvenimo paslapties, kuri yra ir mūsų iš
džiausią
meilę, tiesą, natūraliai
ganymo
paslaptis.
O
vis
dėlto
nis skirtumas tarp senosios ir laikotarpis tarp trejų ir šešerių
naujosios-montesorinės auklė metų, pasižymi sparčiu kūno dera — ir tai mūsų didžioji pri žmogiškai visai nesuvokiamą,
jimo sampratos: ne tėvai kuria augimu ir juslinių bei intelek vilegija — kasdien, bet ypač nes ji baigiasi mirtimi, tai yra
velykiniame laikotarpyje, gilin — lyg visišku sunaikinimu. Jis
ir formuoja būsimą žmogų, bet tinių galių susiformavimu".
vaikas pats kuria save. Šiame
Šioje knygoje randama įdomių tis į Kančios ir Prisikėlimo mylėjo mus iki galo. Ir tik Prisi
kūrybiniame darbe tėvai pri minčių, kad „kūdikio judesiai reikšmę, nes niekas mūsų taip kėlimas iš mirties parodo, kad
valo padėti jam, paruošdami nėra beprasmiai", kad kūdikis krikščioniškai nebrandina, kaip toji meilė atneša pergalę prieš
tinkamą aplinką, iš kurios vystosi pats savo jėgomis, kad susigyvenimas su Kristaus mirtį ir — kas dar sunkiau —
vaikas gauna ir fizinį, ir dvasini motina privalo meiliai ir kant
maistą, nuo kurio kokybės riai skatinti kūdikį judėti".
priklauso tiek kūno, tiek dva
Didelę reikšmę auklėjimui
P R I S I M I N T A S A.A. J O N A S Ž A D E I K I S
sios stiprybė". Montesorinio turi laisvė ir drausmė: „Vienas
Valerijos Žadeikienės kvie- I džiais, prieš tai prel. J. Prunauklėjimo sistemoje įsakmiai kertinių akmenų, kuriais
čiami,
arti 100 asmenų kovo 19 skiui malda prisiminus a.a.
pabrėžiame, „kad žmogaus- remiasi M. Montessori metodas
vaiko auklėjimas turi prasidėti — tai vaiko laisvė paruoštoje d., 9 vai. rytą, susirinko Mari Joną Žadeikį ir palaiminus val
nuo pat gimimo". Šis požiūris aplinkoje. Laisves idėja yra vie jonų vienuolijos koplyčioje gius.
Po vaišių J. Damušienė, šiltu
darosi itin reikšmingas, kai nas pačių svarbiausių jos me prisiminimu ir malda pagerbti
naujieji psichologiniai tyri todo principų. Be laisvės negali a.a. Joną Žadeikį jo mirties me žodžiu aptarusi velionį kaip
nėjimai vis apčiuopiamiau būti ir drausmės". Praktiškas tinėse. Šv. Mišias koncelebravo asmenį ir gerą ateitininką,
įrodo, kad tai, ką žmogus gauna patarimas duodamas knygoje: kun. Vytautas Bagdanavičius, pakvietė ir kitus pasidalinti
ir pasisavina kūdikystėje, lieka „Nereikalaukime iš vaikų dau MIC, ir velionio artimas bičiulis prisiminimais apie a.a. Joną.
prel. Juozas Prunskis.
Daug metų su a.a. Jonu Ža
pačia svarbiausia asmenybės giau nei patys iš savęs".
deikių
artimai bendradarbia
A.a.
Jonas
Žadeikis
visą
gyvedalimi per visą jo gyvenimą.
D. Petrutytės knygoje „Vai
Ypatingas dėmesys knygoje kas — Dievo dovana" yra tema į nimą — nuo moksleivystės Lie- vusi „Draugo" skyrių redaktorė
skiriamas vaiko dvasios ug apie priešmokyklinį auklėjimą i tuvoje, iki amžinybėn išėjimo Irena Regienė prisiminė velio
dymui. Pabrėžiama, kad „užuot ir lietuvybės išlaikymą išei dienos, buvo idealistiškai nusi nį, kaip darbštų ir pareigingą
plėtojus sąmoningumą, vaikui vijoje, kas dabar labai aktualu teikęs veiklus ateitininkas. Mi bendradarbį, žemaitišku kant
duodami brangūs, dažnai bever jaunajai kartai. „Kaip būtų iš šiose gausiai dalyvaujant šios rumu daugiau negu 15 m.
čiai žaislai, kuriais vaikai nesi ganinga, kad mes,... atkreip organizacijos nariams, kun. V. redagavusį ,,Iš Ateitininkų
pamoksle, gyvenimo" savaitinį skyrių
domi, nes juose nėra tikrovės. tume dėmesį, į senųjų žmonių Bagdanavičius
„Vaiko veiklioms rankutėms posakį: „Ką vaikystėje įgysi, to primindamas ateitininkijos „Drauge"'. Ateitininkų federaci
reikia tikslingų priemonių, suaugęs nė kirviu neištašysi". siekius, skatino šio sąjūdžio na jos vadas Juozas Polikaitis
kurios teiktų reikalingą maistą Šitame posakyje glūdi visa rius neužsidaryti savųjų tarpe, prisiminė velionį, kaip ištikimą
bet atsinaujinimo Kristuje idėja ateitininkijos idėjai asmenį, jau
dvasiai ir protui".
lietuvybės išlaikymo paslaptis,
nimo vadovą, kantrų įvairių
nešti visai žmonijai.
Šioje knygoje atkreipiamas galimumas ir kartu akivaizdus
darbų
talkininką, tikėjusį
Mišių skaitinius skaitė
skaitytojų dėmesys į jautriuo nurodymas, kur turėtų būti
Lietuvos
išsilaisvinimu ir
sius dvasinės vaiko plėtros įsmeigta pati pirmoji veiklos ilgametis ateitininkiškos spau ateitininkijos suklestėjimu
laikotarpius. Kaip svarbu yra gairė". ...„Veltui mes leisime dos darbuotojas Juozas Baužys. Tėvynėje. Naujoji „Iš Atei
pažinti tuos jautriuosius laiko vadovėlius, vienodinsime litu Giedojimui vadovavo Lietuvių tininkų gyvenimo" skyriaus
tarpius ir jų veikimą suprasti, anistines programas; veltui or Operos valdybos pirm. Vaclovas redaktorė Karolina Kubilienė
kad „beatodairiškai tiesioginis ganizuosime milijoninius fon Momkus, kuris, kartu su kalbėjo apie velionį kaip
kišimasis į vaiko dvasios pasau dus, kursime meno galerijas; valdyba, stengėsi paguosti savo asmenį, visiems radusį malonų
lį trukdo ir iškreipia palaimin veltui statysime bažnyčias ir narę Valeriją Žadeikienę jos liū įvertinimo ir paskatinantį žodį.
gą jautriųjų laikotarpių kryžius, — visa tai tolygu desio valandoje.
Susibūrimas buvo baigtas ga
Po Mišių arti 70 asmenų susi
veikimą. Norėdami būti išmin šiaudelių mėtymui svetimose
lingai
nuskambėjusiu Atei
rinko
į
Marijonų
vienuolyno
tingais auklėtojais, privalome pasaulio kultūrose skęstančiai
tininkų
himnu.
žinoti, kaip paruošti aplinką ir lietuvybei. Gelbėjimo ratas yra svetainę prisiminti a.a. Joną
Visi skirstėsi, dėkodami Vale
save, kad neužslopintume vaiko mažieji vaikai. Jie yra pati sau Žadeikį ir pabendrauti su jo
rijai
Žadeikienei už suteiktą
našle
Valerija,
seseria
Teodora
sieloje kūrybinės kibirkšties". giausioji tvirtovė prieš nutau
progą
drauge prisiminti a.a. Jo
ir svainiu Jonu Tamuliais, po
Knygoje „Vaikas — Dievo do tinto grėsmę".
ną Žadeikį, per anksti Dievo iš
vana" jautriai paliečiama mo Autorės nuoširdus pasako dukra Daiva Pauliene, vaikai
čiais Vaidu ir Daiva Pauliais. mūsų tarpo pašauktą, bet
tiniškumo prasmė ir uždaviniai: jimas visais minėtais klau
Našlės paprašyta, susibūrimui palikusį savo pėdsakus lietuviš
„Šiandien pasauliui ir mūsų iš simais neįkyriai veda mus į
vadovavusi Jadvyga Damušienė kame, ypač ateitininkų or
blaškytai tautai nieko taip ne vaiko ir savęs pažinimą, D.
pakvietė visus vaišintis Onos ganizacijos gyvenime.
trūksta kaip motiniškų motinų, Petrutytės knyga „Vaikas —
Norvilienės pagamintais užkan
IR
t.y. nuolankių motinų, gerai Dievo dovana" Lietuvoje
suprantančių savo taurią ir di susilaukė
netikėto susi
džiai atsakingą pasiuntinybę. domėjimo ir įvertinimo. Yra la
Motiniškumas įgalina motiną — bai aktyviai platinama ir 5,000
gimdytoją pakilti aukščiau ir egz. tirpte tirpsta tarp skaitapti motina — auklėtoja, kuri tytojų. Štai keletas atsiliepimų
sąmoningai ir išmintingai ii Lietuvos apie iią knygą. Dr.
rūpinasi savo vaikų dvasine Donatas Stakišaitis: „Jaučiu
kultūra. Trokšdama sau lygių didelį dėkingumą D. Petrutytei
teisių su vyrais, ji nuėjo taip ui knygą, kuri man pateko
toli, kad visai užmiršo aukščiau- pačiu laiku, nes auginu pussią savo paskirtį — motiniš- antrų metų sūnų". Knyga yra
kurną. Didžioji šių laikų auklė- platinama Kaune „Šeimos centtoja M. Montessori yra pasą- re".
kiusi: „Visuotinis žmonijos
Liucija Einikienė
laimėjimas tegalės būti pasiek
t a s teisingai supratus ir
• JAV Meksikai sumokėjo
įgyvendinus motiniškumą, Ji
15 mil. dolerių ui žeme, kuri da
nai yra galutinis tikslas, nešąs
Ilgametis „Ift Ateitininku gyvenimo" skyriaus ..Drauge" redaktorius Jonas
žmonijai
atgimimą
ir bar sudaro dalį Arizonos, CaliŽadeikis ir nenuilstanti jo talkininke
*mona Valerija.
forngos,
Texas
ir
New
Mexico.
išganymą".
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KĄ DARYTI, JEI...?
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau
kažkur?... Ka mano šeima darytų...? Ką
daryti, jei...

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO
SKAMBUTIS GAU VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ?

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką
daryti, jei...? Mes visi esame judri
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint
nuotolių.
Kaip? Mes priklausome „The Inman
Group" Amerikoje didžiausiai grupei
specialistų, kurie gali mirusiu atvežti ar
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta!
Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne viena skausmo ir
rūpesčio valanda.
CHICAGO

PALOS HILLS

PETKUS * SON
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų Seimai nuo 1929 metų
ANTHONY B., DONALD A., 4c DONALD M. PETKUS
312-476-2345
CICERO

LEMONT
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. A n t a n o
parapijoje
(Cicero, EL) Didžiosios savaitės
ir Velykų pamaldos bus se
kančia tvarka: Didįjį ketvirta
dienį 7 vai. vak. trikalbės
Viešpaties Vakarienės Mišios,
kuriose visos grupės parapijoje
išreiškia ir bendrą ryšį Eucha
ristijos aukoje. Didįjį p e n k t a 
dienį: lietuviškos Kristaus kan
čios paminėjimo pamaldos 5 vai.
po pietų. Didįjį š e š t a d i e n i 3
vai. p.p. šventinami velykiniai
valgiai. Velykų rytą iškilmin
gos prisikėlimo Mišios 6:30 v.r.
ir Velykų dienos Mišios 11 vai.
ryto.
Šv. Marijos Nekalto P r a s i 
dėjimo parapijos klebonas kun.
A. Pučenskis džiaugiasi, kad
bažnyčios stogo dengimo fondo
vajus jau pradeda įsibėgėti.
Parapijiečiai,
suprasdami
reikalo svarbumą, aukoja pagal
savo išgales. Jiems visiems
klebonas ir parapija labai
dėkoja, tačiau tai dar tiktai pra
džia didelių pastangų surinkti
bent pusę reikiamos sumos, kad
būtų galima pradėti stogo re
montą. Reikės daug geros valios
aukotojų, kuriems rūpi, kad ši
lietuvių parapija išliktų gyva.
A.a. Bronė Labanauskienė,
gyvenusi Chicago Lawn apy
linkėje, mirė kovo 22 d.. Nu
liūdę liko: vyras Stasys, sūnus
Steven su šeima ir kiti giminės
Amerikoje bei Lietuvoje. Bus
pašarvota Marąuette Petkaus
laidotuvių koplyčioje.
J A V LB Kultūros t a r y b a
praneša, kad lapkričio 25, 26 ir
27 d. Čikagoje, Jaunimo centre,
įvyks IX Teatro festivalis,
kuriam vadovauti sutiko Petras
Petrutis, Margučio radijo vado
vas. Festivalio rengimo komi
tetas bus paskelbtas artimoj
ateityje.
Dr. Ona Mironaitė, pratęsdama „Draugo" prenumeratą
kitiems metams, atsiuntė ir
šimto dolerių auką savo dien
raščio išlaikymo reikalams.
Nuoširdus ačiū už paramą.
x Algis Luneckas, turįs ilgų
metų patyrimą, padės jums
užpildyti „income tax" formas.
Dirba šeštadieniais, Marąuette
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-778-0800.
(sk)
x LEMONTE, PL c e n t r e ,
TRANSPAK įstaiga veikia
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v.
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v.
p p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p.
Tel. 708-257-0497 a r b a 312436-7772
(sk)
x K a u n e , Žaliakalnyje pri
einama kaina išnuomojamas
gražus kambarys su visais pato
gumais ir maistu. Dėl informa
cijos kreiptis tel. 708-562-2484.
(sk)

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. BeiJ Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301^*866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie A ve.
Chicago, IL 60629
Tel. 1-312-776-8700
Virš 20 metų praktikos
civilinėse ir kriminalinėse bvlose

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-O800
Valandos pagal susitarimą

Prisikėlimo Mišios Velykose, balandžio 3 d., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje
bus 6 vai. ryto. Giedos parapi
jos choras, vad. A. Lino ir solis
tai. Visi kviečiami dalyvauti
šioje džiaugsmingoje Kristaus
Prisikėlimo šventėje.
P e r n a i p a v a s a r į daugiau
kaip 1,000 įvairių Čikagos or
ganizacijų ir sambūrių nusta
tytą dieną pasklido po parkus,
kad atliktų pavasarinį jų
valymą. Šiemet t a paskirtoji
svarinimo diena yra balandžio
23. Jeigu kas nori įsijungti į šį
prasmingą darbą, gali paskam
binti Daley's Inąuiry and Infor
mation įstaigai 744-5000. Pro
jektas vadinasi ,,Clean and
Green".
GALITE LAIMĖTI
VERTINGAS DOVANAS
Draugo fondas tebeauga, nors
dar nėra tinkamai įsibėgėjęs.
Kad j i s sparčiau didėtų.
TRANSPAK siuntinių agen
tūra skiria būsimiems Draugo
fondo nariams 10 paskatinimo
premijų, kurių bendra vertė —
maždaug 1,000 dol.
Premijos yra tokios: 5 maisto
siuntiniai giminėms ar pažįs
tamiems Lietuvoje laimėtojo
pateiktu adresu. Kiekvienas
siuntinys apie 100 dol. vertės.
Siuntinys pristatomas gavėjui j
namus.
5 premijos po 100 dol. siun
tinių persiuntimo išlaidoms pa
dengti. Siuntinius parūpina
pats siuntėjas.
Kas gali laimėti?
Visi, kurie įstoja į Draugo
fondą nariais tarp š.m. vasario
16 ir kovo 31 d. (laiškai su
čekiais turi pasiekti Draugo fon
do ižd. Bronių Juodelį tarp šių
datų). Dovanų traukimas bus
minėtam laiko tarpui pasibai
gus. Pasinaudokite šia proga,
stokite nariais į Draugo fondą
ir laimėkite vertingas dovanas
savo artimiesiems Lietuvoje.
Šį Draugo fondo vajaus paska
tinimo projektą pasiūlė Romas
Pūkštys, kuris kartu su sūnumi
Andrium yra TRANSPAK savi
ninkas. Esame labai dėkingi R.
Pukščiui ir jo siuntinių agen
tūrai už pasiūlymą, kuriuo, tiki
me, pasinaudos mūsų skai
tytojai ir gausiai stos į Draugo
fondą. Būtų puiku, kad ir kiti
mūsų verslininkai, ypač tie,
kurie skelbiasi „Drauge",
pasektų šiuo pavyzdžiu, vieno
kiu ar kitokiu būdu paremdami.
Draugo fondą ar paskatindami
kitus jį remti.
,
D r a u g o fondas

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka tokia: Didįjį ket
virtadienį šv. Mišios lietuviškai
6:30 vai. v., Didįjį penktadienį
— 6:30 vai. vak. Kristaus kan
čia lietuviškai, Kryžiaus pagar
binimas ir šv. Komunija; Didį
jį šeštadienį 1 vai. p.p. velykinių
valgių palaiminimas, o 6:30 v.v.
Velykų vigilijos Mišios. Didįjį
ketvirtadienį Švč. Sakramento
pagarbinimas bus iki 10 vai. v.
75 metų skautiškos veiklos
paminėjimo komitetą sudaro s.
Aleksandra Likanderienė, v.s.
fil. Sigitas Miknaitis, v.s. An
tanas Jarūnas, s. Aldona Palukaitienė, v.s. fil. A n t a n a s
Paužuolis, v.s. Marytė Utz. Pas
komiteto narius galima jau
užsisakyti vietas arba stalus.
Minėjimas bus balandžio 10 d.,
2 vai. p.p. Jaunimo centre.
F r a n c e s Sose iš Chicagos
Brighton Parko apylinkės, užsi
sakydama „Draugą" kitiems
metams, dar atsiuntė ir 110 dol.
auką dienraščio išlaikymui. Jai
tariame nuoširdžiausią ačiū už
šią paramą.

H 3 * ZVAIGZD UTE
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų
skyriaus
Mokytoju Sąjungos
Šarūnuos Chicagos skvriaut

J. Plačai. Medtuc* mirti: 3206 W. tttfa Mace, Chicago. IL 60629

SUSIKAUPIMO METAS
Pergyvename paskutines Ga
vėnios dienas, kurios skirtos
sąžinės apyskaitai. Kai suserga
mūsų kūnas, kreipiamės pas gy
dytoją, o sunkesniu atveju — į
ligoninę. Panašiai reikia elgtis
ir su dvasinėmis ligomis. Čia gy
dytoją pakeičia kunigas, o
ligoninę — bažnyčią. Pasveikę iš
kūniškos ligos, žmonės jaučiasi
laimingi. Tokiais pat turėtų
jaustis ir dvasiniai atsigaivinę.
Žmonės būtų daug geresni, jei
dažniau pagalvotų prieš ką nors
darant. Jei pamatytų, kad jo
darbas blogai baigsis — jis taip
nedarytų. Gavėnia yra dvasinė
mokykla, kuri pataria visuomet
susimąstyti, pagalvoti, tik pas
kiau veikti. Toji mokykla turė
tų tęsti savo darbą ir pasibaigus
Gavėniai.
Pasiskaitę šias mintis gal
pagalvosite, kad jos skirtos
suaugusiems, o ne mums. Ne
tiesa. Žiūrėdami TV matote,
kiek daug blogų darbų atlieka
jauni, tokie kaip jūs. Jei jie
pagalvotų apie savo darbus —
taip nedarytų. Tad išmokite
visada mąstyti, galvoti ir savo Piešinys iš Detroito „Žiburio" litu
anistinės mokyklos laikraštėlio.
gyvenime jausitės laimingi.
Redaktorius
KAIP LEDO KARALYSTEI
GALAS A T Ė J O
DARBAI
(Pabaiga)

Sulig tais žodžiais jaunuolis
Visi darbai garbingi,
nutilo, nes šaltis užspaudė jam
Atliki juos gerai —
burną, ir jis pavirto ledo gabalu.
Jei nori ir netingi,
Nepadėjo nė meškos kailiniai.
Sol. Nyolė Šiškaitė, Lietuvos Stebuklus padarai.
Meška atsigulė šalia jo ir ašaro
operos mezzo-sopranas, baigu
dama žiūrėjo į sušalusį jaunuolį.
Ne
viską
tau
čia
žada
si konservatoriją, išvyko į Bul
Nykštukai skubėjo kiek kojos
gariją stažuotis ir ten dainavo Galingi pinigai —
neša. Temstant jie jau stovėjo
Amneris partiją Verdi ,,Aidos" Dažnai apgins nuo bado
prie trobelės durų. Saulė ką tik
Gabumas
ir
vargai.
operoje. Yra paruošusi 30 ope
buvo grįžusi iš tolimos kelionės.
rinių pagrindinių vaidmenų. Ji
— Ką jūs čia veikiate? — pik
Visi
darbai
garbingi.
pirmą kartą atvyksta dainuoti
tu
balsu prakalbino nykštukus.
Atliki
juos
gerai
—
Lietuvių operoje ir „Pilėnų"
— Tuojau sudeginsiu jus, pele
spektaklyje atliks Mirtos, Mar Jei mokytis netingi,
nais pavirsite.
Geriausia,
ką
darai.
girio augintinės, partiją. Ji dai
— Saulele, bėda! — sušuko
nuoja Lietuvos valstybinio sim
Vincas J o n i k a s
nykštukai. — Jaunuolis žūsta
foninio orkestro programose ir
Ledo karalystėje!.. — Ir papasa
jau 12 metų pastoviai atlieka
kojo jai, koks jaunuolis doras,
solo partijas su Sondeckio
PASLAPTIS
drąsus, geraširdis, kaip jiems
diriguojamu orkestru oratori
Tai buvo mažas berniukas, padėjo bėdoje, kaip išgelbėjo
jose ir įvairių žanrų kūriniuose.
našlaitis, benamis. Buvo liesu mešką...
Daug koncertuoja Vokietijoje,
tis, bet niekuomet neprašė
— Gana, nebegirkite, laikas
Suomijoje, Portugalijoje, Rusijo
maisto a r šiltos vietos miegoti. miegoti. Ir aš einu ilsėtis, o ką
je, Gruzijoje, Moldavijoje, Lenki
Jo drabužiai buvo purvini ir api pasapnuosiu, tas ir bus lemta
joje, Norvegijoje, Čekijoje ir
plyšę. Niekas jam nepadėjo. Tie jaunuoliui.
kitur. Paskutiniu metu dainavo
sa, retkarčiais jį užkalbindavo
Ką sapnavo Saulė, nežinia.
Italijoje ir Olandijoje Eboli
žmonės, bet jis vis atsisakydavo Bet atsikėlė ji valandą anks
partiją Verdi „Don Carlo"
pagalbos. Aš jį pirmą kartą pa čiau, užsuko į Ledo šalį ir užkai
operoje. Mūsų operos spektaklis
mačiau eidama į mokyklą. Jis tino.
bus balandžio 17 d.
sėdėjo prie medžio ir žiūrėjo į
0 kaip pasikeitė Ledo karalys
debesis, kurie pradėjo rinktis, tė! Sniegas tirpsta, upės teka...
x P a v a s a r i s j a u čia, ir nes jie pranašavo apie greit Ledo karalius jau buvo surinkęs
x „ G R A N D I S " maloniai Velykos čia pat! Nedelskit už ateinančią audrą. Žinojau, jei jis savo kariuomenę ir žadėjo pulti
kviečia atvykti į jų rengiamą sakyti maisto Velykų stalui iš pasiliks lietuje, tai gali susirgti. kaimyną, bet planus sutrukdė
30 metų sukaktuvinį pokylį ba Talman Deli iš anksto tel. 312- Vis tiek ėjau toliau.
Saulė, pasiųsdama strėles spin
Grįžtant, vėl j j pamačiau ir vėl dulių, ir jis pasislėpė ledinėje
landžio 16 d., šeštadienį, 6:30 434-9766. Arba užeikite į 2624
v.v. Lietuvių centre, Lemont. W. 69-tą gatvę. Tegul Talman neužkalbinau. Tą vakarą mane tvirtovėje. Sušaldyti kariai atgi
IL. Kviečiami n e tik tėvai, Deli būna Jūsų padėjėjas ir pa mama klausė apie dienos įvy jo ir ėmėsi už ginklų. Jaunuolis
kurių jaunimas priklauso an ruošia įvairių rūšių silkių, pri kius. Nepasakiau apie berniu irgi atsigavo, liko ant galvos
sambliui, bet ir visa plati visuo kemša lydekas, kumpius, švie ką, bet širdyje nujaučiau, kad ledinė karūna, o rankoje — le
menė, nes didelis būrys išeivijos žias dešras, iškepa anties i r kažkas j a m atsitiks. Tą vakarą dinis karališkas skeptras. Užli
jaunimo laukia jūsų. Rezer kalakuto, sumaišo įvairias miš pradėjo labai lyti. Ėjau anks po ant meškos, sušaukė atgiju
vuokite stalus bei pavienes vie raines. Saldžiajai iškepsim tor čiau miegoti, nes rytoj turėjo sius karius ir nuvedė pas Ledo
tas pas A. Brazaitienę, tel. tų, ežiukų, babkų, net ir beržo būti egzaminas. Rytą atsikėlus valdovą. Kariauti nebeteko.
708-598^331.
šakos pagraužti. Pasiūlome ir • pamačiau, kad jau nustojo lyti, Saulė viską ištirpdė ir visi krito
(sk) rūkyto ungurio ir upėtakio. Pra bet visur buvo šlapia. Pavalgius negyvi. Ir pats karalius su
x „Saulutė", Lietuvos naš džiuginsite gimines ir draugus, pusryčius, nuėjau į mokyklą. smuko.
Taip jaunuolis užkariavo už
laičių globos būrelis, dėkoja už gyvenančius kitur JAV, užsaky Pakelyje nemačiau to nelaimin
go
berniuko.
Tik
vėliau
sužino
burtą karalystę ir nuo to laiko
aukas: Frank Zapolis $20; po dami iš Talman Deli tinkamą iš
jau, kad jis nuo peršalimo mirė. joje visi žmonės laimingai gyve
siuntimui
maistą.
$10 Sofija Bliuzas, Audronė
(sk.) Tai buvo vienintelė paslaptis, no.
Užgirienė, Sofija Jelionienė, Ja
kurios negalėjau niekam pasa
Jaunuolis su visais kariais
nina Adickaitė. Ačiū!
kyti
visą
gyvenimą.
Tik
žinojau,
x
Pasaulio
lietuvių
centro,
grižo
pas seną karalių su vien
„Saulutė", 419 Weidner Rd.,
kad
jis
b
u
s
daug
laimingesnis
Lemont,
IL
rengiamas
„Velykų
turte dukra.
BufTalo Grove, I L 60089.
danguje.
stalas"
balandžio
10
d.,
sekma
Karalius jaunuoliui iškėlė di
(sk)
dienį, 12 vai. tuoj po šv. Mišių, Daina Žemaltaitytė,
džiule vestuvių puotą. Po vestu
x A.a. B r o n ė s Pilipaus- centro didžiojoje salėje. Kvie
Los Angeles šv. Kazimiero vių jaunasis karalius valdė dvi
k i e n ė s a t m i n i m u i , Vanda čiame dalyvauti. Stalus a r
lit. m-los mokinė. karalystes kaip vieną.
Prunskienė aukoja Lietuvos pavienes vietas užsisakykite iš
(„Vardan tos Lietuvos")
Žmonėms čia buvo gera
našlaičiams $25. Našlaičių var anksto pas V. Marchertiene
gyventi: vasarą, per pačius
du „Lietuvos Našlaičių Globos" tel. 708-985-7216. Auka asme
Brandūs rugeliai žemai links karsčius, keliaudavo į vėsią,
komitetas dėkoja.
niui 10 dol.
ta; tuščiavarpiai — tiesiai stovi. buvusią Ledo karalystę, o žiemą
(sk)
(sk)
' Lietuvių patarlė — grįždavo i šiltesnį kraštą.

KAZIUKO MUGĖ

GALVOSŪKIS NR. 122

Kas buvo pirmasis ir paskuti
Šiais metais Kaziuko mugė
buvo gera. Mūsų stalas vadinosi nis Lietuvos prezidentas (1918(5 taškai)
Jamaikos stalas. Mes davėm ne 1940)?
tikras tatuiruotes (tattoos), ma
GALVOSŪKIS NR. 123
žas kasytes ir pardavinėjom
atvirutes, gėles ir pravedėm
1. Kuriais metais įvyko
„Limbo" žaidimą.
Jėzaus Kristaus nukryžiavi
Lina Beržinskaitė, 7 būrelis
mas? 2. Ant kurios kalvos Jėzus
Kaziuko mugėje mes prave- buvo nukryžiuotas: Golgotos ar
dėm vandens karą lauke. Žaidė Kalvarijos? 3. Keli kareiviai Jėšeši stovyklautojai, trys prieš ZU nukryžiavo? 4. Prie nukrytris. Kiekvienam kainavo 3 Ii- žiuotojo Jėzaus stovėjo keturios
tai. Reikėjo susidaryti savo ko- moterys: trys Marijos ir dar viemandą. Šeši vaikai išėjo į lau- n » moteris: kas ji? 5. Mirštančio
ką. Jiems buvo skirtos penkios Jėzaus lūpos buvo suvilgytos vyminutės laiko, kad sušlapintų n o persunkta kempine, kuri bukitos komandos vėliavą. Jeigu vo prie Jo pakelta izopo lazdele.
visai nesušlapai, turėjai išeiti iš Ką reiškia žodis „izopas"? (Jn.
žaidimo. Buvo galima slėptis už 19:29).
Už teisingus ir platesnius pa
medžių ir kitų daiktų. Mes už
aiškinimus
gausite 10 taškų, o
dirbome 70 litų.
Rimas Sidrys, 5 būrelis už trumpus — tik 5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
Kaziuko mugė buvo labai
linksma. Aš prisivalgiau per
GALVOSŪKIS NR. 124
daug sausainių.
Gabrielė Aušraitė, 7 būrelis
(Žiūrėkite brėžinėlį)
Kaziuko mugėje buvo „Super
Soaker" kova. Kai mano vadovė
ir draugės žaidė, mes nežaidėme. Vakarė Petroliūnaitė,
7 būrelis
Visi JAS stovyklos Dainavoje
stovyklautojai, 1993 m.

GALVOSŪKIS NR. 96
ATSAKYMAS
1. Banglasdesh. 2. Bangladesh.
3. Boston.
GALVOSŪKIO NR. 97
ATSAKYMAS
Advokatas teisingai galvojo.
Ikslis, pasakodamas savo gyve
nimą, pasakė netiesą. 1915 m.
Kaliningrado dar nebuvo, buvo
Koenigsberg-KaraliauČius, vo
kiečių valdomas. Komunistų
įtakon tie kraštai pateko po
Antrojo pasaulinio karo. Jei
Ikslis buvo vokietis, lenkas ar
lietuvis, negalėjo būti komu
nistų valdomoje srityje, nes tie
visi kraštai buvo nepriklau
somi. Jei jis šioje vietoje sukly
do, sunku tikėti ir kita jo gyve
nimo istorija.
GALVOSŪKIO NR. 98
ATSAKYMAI
1. Zoknių aerodromo pagrindi
nio tako vidutinis storis yra 1.8
metrų („Tiesa" Nr. 203, Vilnius,
1993.X. 19. Br. Kviklio „Mūsų
Lietuva", 3-23, Boston, 1966). 2.
Mokslininkai rado, kad mėlyna
kių baltų kačių klausa turi dau
giausia trūkumų. 3. Tas pats
daiktas daugiau sveria dauboje,
nes juo arčiau žemės centro, tuo
traukos jėga galingesnė.

Indėnas nori pasiekti savo
rezervatą, padėkite jam tai
padaryti trumpiausiu keliu.
(5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 125
(Žiūrėkite brėžinėlį)

Čia vėl modernaus meno pie
šinys. Reikės paaiškinti, ką jis
reiškia, ką vaizduoja. Visi at
sakymai bus vertinami 5 taš
kais, o kas atspės tikrąją reikš
mę — gaus 10 taškų.
GALVOSŪKIS NR. 126
(Žiūrėkite piešinėlį)

GALVOSŪKIO NR. 99
ATSAKYMAS
I viršutinio piešinio rėmelius
labiausiai tiktų apatinis pieši
nėlis, pažymėtas raide A.
GALVOSŪKIO NR. 100
ATSAKYMAS
Žiūrėkite brėžinį su skaičiais.

mim

Akinių rėmeliuose įrašyti
keisti žodžiai: „Yska sįtiš lok
kiaulamą tysapam". Kas įskai
tys tikrąją žodžių reikšmę ir
atsiųs redaktoriui, gaus 5 taš
kus.
Tas yra teisingiausias, kuris
visada teisiai elgiasi.
Kaip išmano, taip save gano.
Jaunystė — kvailystė.
Gali juokis iš girto, bet ne iš
invalido.

