
2ND CLASS MAIL
Augusi 23,1995 THE LITHUANIAN VVORLD —WIDE DAILY

UŽSIENIO UETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Voi. LXXXVI Kaina 50 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, RUGPJŪTIS - AUGUST 23, 1996 Nr. 163

Kauno miestas ir 
rajonas privalo 

susitarti dėl žemės
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (Elta)

— Lietuvos vyriausybės posėdy
je rugpjūčio 16 d. buvo nagri
nėtas klausimas dėl Kauno 
miesto ir Kauno rajono savi
valdybių teritorijų administra
cinių ribų pakeitimo. Rugpjūčio 
9 d. posėdyje šis klausimas buvo 
atidėtas šiam posėdžiui. Prie
žastys, dėl kurių nebuvo priim
tas šis nutarimas — galutinai 
nesuderintos atskiros detalės 
dėl miesto ribų išplėtimo. 
Galutinai nebuvo nustatytas 
tikslus žemės plotas, reikalin
gas miestui. Nenuspręsta, ką 
siūlyti žmonėms, gyvenantiems 
toje teritorijoje, o tokių yra ke
letas tūkstančių.

Kauno miestui numatoma pri
skirti 3,572 ha ploto rajono 
žemės (prijungus tokį žemės 
plotą, Kauno miesto teritorija 
padidėtų iki 15,880 ha). Iš jų 
daugiau kaip tūkstantį hektarų 
ruošiamasi prijungti be detalių 
planų. Pagrindinė priežastis, dėl 
kurios reikalaujami nauji plotai
— žemės grąžinimas buvusiems 
savininkams (apie 3,000 žmo
nių). Jų reikalaujamos žemės 
miesto ribose plotas — 1,800 ha. 
Tačiau nemažai vietos užima 
upeliai, gyvoji gamta, todėl 
žemės reikia daug daugiau.

Po ilgų diskusijų vyriausybė 
nutarė dar mėnesiui atidėti šio 
klausimo sprendimą. Per tą 
laiką Kauno miesto ir rajono 
valdžia turės galutinai suderinti 
pozicijas.

* * *

Kaip rašo Vituolis Joneliūnas 
„Lietuvos aide”, rugpjūčio 14 d. 
vyriausybei buvo išsiųstas Kau
no rajono tarybos sprendimas, 
kuriuo prašoma sustabdyti 
Kauno miesto valdininkų inte
resus atitinkantį didmiesčio iš
plėtimą rajono žemių sąskaita. 
Kauno rajono taryba, apsvars
čiusi vyriausybės Seimui šiuo 
klausimu siūlomo įstatymo 
projektą ir remdamasi Lietu
vos Konstitucijos 23 straipsniu, 
kitais nuosavybę garantuo
jančiais įstatymais ir Lietuvos 
Respublikos Administracinių 
vienetų ir jų ribų įstatymo 7 
straipsniu, konstatavo, kad 
minėtą projektą priimti ir 
įgyvendinti nepasiruošta.

Kauno rajono taryba pažymė
jo, kad Kauno miesto savival
dybė nepateikė motyvuotų rea
lių žemės poreikių, nenurodė, 
kiek reikia žemės atstatyti 
nuosavybę savininkams pagal 
įstatymą „Dėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų”, nepateikė ir 
tikslių duomenų, kiek pirkėjų 
pageidauja pirkti žemės sklypus 
rinkos kaina. Numatytose Kau
no miesto administracinėse ri
bose neatstatyta nuosavybės 
teisė į žemę buvusiems savinin
kams, jiems neišmokėtos ir 
kompensacijos už negrąžinamą 
žemę.

Iš ploto, kurį prašoma prijung
ti prie miesto, 1,389 ha yra 
Kauno rajono kaimai, kuriems 
nesuprojektuoti inžineriniai 
tinklai ir tam nenumatytos 
lėšos. Šių kaimų gyventojai ka
tegoriškai prieštarauja, kad jų 
gyvenamosios vietovės būtų pri- 
jungtos prie miesto. Savo 
parašais taip patvirtino 4,000 
gyventojų.

Rajone žmonės žemes išsipir
ko, o dabar iš jų reikalaujama

mokėti mokesčius, tarsi jie 
gyventų mieste. Kauno rajono 
meras Valerijonas Senvaitis 
pastebi, kad prie miesto pri
jungtų rajono gyventojų teisių 
niekas negarantuoja. Kelia 
klausimą, ar kai kurie miestai 
iš vis gali tokiais vadintis, jei jų 
gatvės duobėtos ir neasfaltuo
tos.

Rajono vicemeras Donatas 
Jankauskas atkreipė dėmesį į 
tai, kad aplink Kauną yra ir 
visiškai urbanizuotų teritorijų, 
į kurias važiuoja net miesto 
autobusai. Bet į šias teritorijas, 
o konkrečiai — į Neveronis ir 
Noreikiškes — miestas nepre
tenduoja, kažkodėl jos palie
kamos nuošalyje.

Kauno miesto teritorijos ad
ministracinių ribų keitimas vi
siškai nebuvo derinamas su šio 
šaukimo rajono savivaldybe.

„Lietuvos aidas” pasiteiravo 
Kauno miesto vicemerės V. 
Margevičienės, kuri taip pat 
dalyvavo vyriausybės posėdyje, 
kaip ji vertina Kauno rajono 
tarybos sprendimą. Ji sakė, jog 
dėl šio ginčio nėra kalti nei 
Kauno miestas, nei Kauno ra
jonas. „Visi žinome tą patį ir 
einame labai gerai — miestą 
reikia plėsti, nes jis dūsta, bet 
tai šiuo metu padaryti ne taip 
paprasta, nes dar neatstatytos 
teisės buvusiems savininkams, 
dar neišmokėtos kompensacijos 
už negrąžintą žemę, dar nespėta 
padaryti daug kitų dalykų.

Kauno rajono taryba teigia — 
prieš plečiant miestą reikia 
išspręsti tarybos išvardytas 
problemas. Bet rajono taryba 
kažkodėl pamiršta, kad lygiai 
tokios pačios problemos egzis
tuoja ir Kauno mieste.

Šiaip ar taip, rašo Vituolis 
Joneliūnas „Lietuvos aide”, 
Kauno miesto ir Kauno rajono 
tarybos vis dėlto turi rasti 
kompromisą ir bendromis pa
stangomis tas problemas 
išspręsti. Iš esmės viską lemia 
pinigai. Jeigu prijungti nu
matytų teritorijų gyventojai 
būtų užtikrinti, kad ten, kur 
nėra infrastruktūrų, žemės 
mkestis bus skaičiuojamas 
kaimo tarifais ir bus leista 
privatizuoti žemę kaimo tari
fais, manau, jie nesipiktintų ir 
nesakytų, kad juos prie miesto 
norime prijungti per prievartą”.

Kels mokesčius, bet 
kompensuos indėlius

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį vyriausybės rū
muose surengtoje spaudos kon
ferencijoje Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius pasakė, kad 
valstybės iždą turėtų papildyti 
sugriežtinti alkoholio ir tabako 
akcizai — nuo spalio 1 d. bus 
įvestos naujo pavyzdžio Danijo
je pagamintos banderolės, ku
rias privalės naudoti ir vietos 
gamintojai.

Be to, planuojama licencijuoti 
didmeninę naftos produktų 
prekybą. Premjeras taip pat 
pasidžiaugė, kad auga Lietuvos 
banko aukso ir užsienio valiutos 
atsargos (jos artėja prie 700 
milijonų dolerių) ir sakė, kad 
numatoma sukurti eksporto 
skatinimo instituciją.

Premjeras sakė, kad vyriau
sybė ketina kompensuoti 
žmonių indėlius, laikytus tik 
tuose subankrutavusiuose ban
kuose, kurie turėjo Lietuvos

Keli šimtai taivaniečių žvejų laiveliu atsisako išplaukti iš Suao uosto šiaurrytinėje Taivano 
pakrantėje, nes jie bijo, kad Kinija nepradėtų raketų bandymų prie Taivano šiaurinės pakrantės. 
Kinija tais bandymais nori priversti Taivaną siekti vieningos Kinijos. Kinija bijo, kad Taivanas 
atsisakė vienybės su Kinija ir siekia visiškos nepriklausomybės bei tarptautinio pripažinimo kaip 
nepriklausoma valstybė.

Baškauskaitė ieško pirkėjo 
Tele-3 akcijoms

Vilnius, rugpjūčio 17 d. (LA)
— Vilniuje, Žalgirio ir Kalvari
jų gatvių sankryžoje rugpjūčio 
10 d. susidūrė du automobiliai. 
Viename jų važiavo Tele-3 
administratorė Vilma Marciule- 
vičiūtė ir buvo sužeista į galvą, 
veidą teko susiūti. Nežymiai su
žeistas ir kito automobilio vai
ruotojas. Įvykis tiriamas.

Kaip rašo Liudvika Pociūnie
nė „Lietuvos aide”, pasikal
bėjime su „Lietuvos aidu” prieš 
porą savaičių Liucija Baškaus
kaitė yra sakiusi, jog tada 
vykusiame valdybos posėdyje 
„Status” bendrovės atstovai 
užsiminė apie nelaimingą atsiti
kimą, sakydami, jog V. Marciu- 
levičiūtei ir G. Gaidamavičiui 
užtektų. („Status” teigia turin
tys Tele-3 akcijų daugumą, bet 
Baškauskaitė ginčija jų teiginį.
— Red).

Tai buvo tuoj po neįvykusio 
akcininkų susirinkimo. Rug
pjūčio 16 d. akcininkų susi
rinkimas taip pat neįvyko dėl 
tos pačios priežasties — nesu
tarimo dėl turimų akcijų skai
čiaus.

„Nepaisant to”, sakė Liucija 
Baškauskaitė, „dėl kai kurių 
dalykų susitarti pavyko. Rytoj 
(t.y. rugpjūčio 17 d.) vykstu į 
Norvegiją vesti derybų dėl 
Status ir NCH akcijų pardavi
mo pirkėjui Norvegijoje. Kol kas 
nenorėčiau jo įvardinti. Darau 
tai su Status ir jų partnerių — 
NCH sutikimu. Jeigu pasiseks 
parduoti, viešai bus paskelbta, 
kiek kas turi akcijų. Aš savo 
akcijų neparduodu ir turiu jų 
50%.' f manualus ivuicguuis pciuavc

Ar dabar pakanka Tele-3 lėšų LDDP atstovai, 20 Krikščionių
susimokėti už siųstuvus ir 
algoms?

„Yra uždirbtų pinigų, kurių 
užtektų ir siųstuvams, ir 
algoms, bet tie pinigai yra ne 
Tele-3, o kitų akcininkų 
sąskaitoje. Rugpjūčio 16 d. 
paprašyta, kad darbuotojai 
palauktų, kol bus galutinai 
sudaryta pirkimo-pardavimo su
tartis. O iki tol aš kiekvienam

banko licencijas. Tokių indėlių 
suma siekia 52 milijonus litų. 
Paklaustas apie Ekonomikos 
ministerįjos likimą, vyriausybės 
vadovas atsakė, kad šią insti
tuciją numatoma likviduoti.

paskolinu pinigų pragyveni
mui”.

Status atstovas S. Živoltas 
rugpjūčio 16 d. dienos susiti
kimą apibendrino taip: „Poslin
kiai gali būti tiktai į pardavimą. 
Mes atsisakome toliau finan
suoti televiziją ir bandom at
siimti tai, ką įdėjom”. Algos 
Tele-3 darbuotojams nemoka
mos dėl to, kad Status atsiėmęs 
savo skolą.

nėšio pabaigos ir tik mėnesiui 
praėjus pradedami skaičiuoti 
delspinigiai.

Norvegų firma, turinti tele
vizijos kanalų akcijų Estijoje ir 
Latvijoje, S. Živoltui atrodo 
vienintelis rimtas pirkėjas. Iš 
šio pirkėjo bus reikalaujama 
rankpinigių iškart sumokėti 
apie 20% sumos. Tuomet vieną 
- du mėnesius, kol pirkimas bus 
užbaigtas, Status galėtų finan
suoti Tele-3.

Į pakartotinį klausimą, ar 
Status tikrai pasiruošęs par-

S. Živoltas taip pat patvirtino, duoti Tele-3 akcijas, S. Živoltas 
jog Telecentras grasinęs išjungti atsakė, jog tikrai parduotų tas 

akcijas bet kam, kad tik kas 
pirktų, ir pareiškė, jog labai 
apgailestautų, jei žlugtų Tele-3.

siųstuvus, jeigu iki rugpjūčio 20 
d. nebus sumokėta,nors pagal 
sutartį sumokėti reikia iki mė-

Savivaldybių tarybų nariai 
atsistatydina

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (LR) 
— Lietuvos miestų savivaldybių 
tarybose 116 jų narių jau atsi
sakė savo mandatų, rašo Kęstu
tis Jauniškis „Lietuvos ryte”. 
Tai beveik dešimtadalis visų 
kovo 25 d. įvykusiuose savival
dybių tarybų rinkimuose iš
rinktų vietos valdžios atstovų 
(visoje Lietuvoje išrinkti 1,488 
rajonų ir miestų savivaldybių 
tarybų nariai. Jų vietas užėmė 
pirmieji neišrinkti to paties 
kandidatų sąrašo kandidatai.

Kaip „Lietuvos rytui” sakė 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai- 
gauskas, daugiausia vietos 
valdžios atstovų pasikeitė 
rinkimus laimėjusioje Tėvynės 
Sąjungoje — mandatų atsisakė 
34 šios partijos nariai. Savo 
mandatus kolegoms perdavė 24

Demokratų Partijos narių, 13 
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akci
jos kandidatų. Kitų politinių 
partijų, dalyvavusių kovo 25 d. 
rinkimuose, atstovai savival
dybėse savo mandatų atsisakė 
tik keletas. Norą nebedirbti sa
vivaldybėse pareiškė penki 
įvairių partijų atstovai, pakeitę 
anksčiau atsisakiusiuosius savo 
mandatų.

Pasak Z. Vaigausko, mandatų 
atsisakymo priežastys panašios 
— LDDP atstovai užėmė parei
gas apskričių administracijose, 
Tėvynės Sąjungos ar Krikščio
nių Demokratų partijos kandi
datai buvo išrinkti seniūnais,

viršaičiais. Kiti nebenorėjo būti 
savivaldybių tarybų nariais dėl 
pablogėjusios sveikatos arba dėl 
to, kad gyvena toli nuo darbo 
vietos. Vyriausiosios Rinkimų 
Komisijos pirmininkas sakė 
neabejojąs, kad savo mandatų 
dėl įvairių priežasčių atsi- 
sakys ir daugiau savivaldybių 
tarybų narių.

Beje, iš 1,488 vietos valdžios 
atstovų amžiumi vyriausias yra 
krikščionis demokratas V. Alek
na iš Širvintų rajono, kuriam 
kovo 9 d. sukako 80 metų. Jau
niausias — Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos narys palangiškis R. 
Ramanauskas, spalio 2 d. švę
siantis 23-iąjį gimtadienį.

Šiaulių televizija tapo 
visuomenine

Šiauliai, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Šiaulių miesto tarybos frak
cija „Mūsų miestas — mūsų na
mai” miesto merui A. Lankaus
kui įteikė Socialdemokratų, Li
beralų ir Centristų koalicijos pa
reiškimą, kuriame raginama 
dar kartą apsvarstyti Šiaulių 
televizijos ir Šiaulių radijo cent
ro reorganizavimo būdus.

Pareiškime pritariama Šiau
lių Televizijos ir Radijo centro 
(ŠTV ir ŠRC) parengtiems šių 
įstaigų statuso metmenims. 
Dokumente siūloma ŠTV ir 
ŠRC suteikti visuomeninį sta
tusą, numatoma, kad abi įmo
nes valdys kolegija, turinti ne

Rusų ir čečėnų karo 
veiksmai apsunkina 

taikos derybas
Maskva, rugpjūčio 21 d. 

(NYT) — Šaudydami iš malūn
sparnių, tankų ir minosvaidžių, 
Rusijos specialiųjų pajėgų kariai 
pirmadienį užpuolė čečėnų poli
cijos stotį, kurią sekmadienį 
buvo atsiėmę apie 250 Čečėnijos 
gynėjų.

Kaip rašo Alessandra Stanley 
„The New York Times” laik
rašty, Rusijos pareigūnai pra
nešė, kad Rusijos Vidaus rei
kalų ministerijos pajėgos atsi
kovojo Argun miesto policijos 
stotį, nors kai kuriems čečė
nams pavyko pabėgti. Argun 
yra maždaug 8 mylias į rytus 
nuo sostinės Grozno. Tačiau pir
madienio naktį kautynės tebesi
tęsė, ir nei viena pusė neskelbė 
užmuštųjų ar sužeistųjų skai
čiaus.

Atrodo, jog čečėnų žygis 
sekmadienį, atsiimant Argun 
policijos stotį, ir rusų atsaky
mas, ją vėl atsikovojant, gali 
labai pakenkti trapioms taikos 
deryboms tarp rusų ir čečėnų, 
vykstančioms Grozne. Liepos 30 
d. abi pusės pasirašė karinę pa
liaubų sutartį, ir šios derybos 
vyksta, ieškant abiems pusėms 
priimtinų sąlygų nutraukti 
priešiškus veiksmus.

Sekmadienį, prieš puldami 
Arguno policijos stotį, rusai 
paskelbė, kad čečėnai stotyje 
laiko keturis policininkus įkai
tais. Tačiau ir čečėnai, ir kiti 
nepriklausomi liudininkai pa
neigė tą versiją.

Pirmadienį rusų tankai ir 
ginkluoti malūnsparniai apsupo 
Argun policijos stotį, kurioje dir
bo Maskvos statytiniai pareigū
nai, ir rusų daliniai civilius 
evakavo iš miesto. Čečėnų gy
nėjai, apsiginklavę šautuvais ir 
granatomis, užėmė pozicijas ant 
namų stogų ir kai kurie šaudė 
iš antilėktuvinio pabūklo. Anot 
AP žinių agentūros pranešimo, 
Rusijos kariniai lėktuvai stip
riai apšaudė policijos stotį.

Prieš vykdydama pirmadienio 
puolimą Rusija į Argun miestą 
Dasiuntė Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizaci
jos (ESBO) atstovą Sandor 
Meszaros, kuris Grozne tarpi
ninkauja taikos deryboms, kad 
bandytų taikiai išprašyti čečė
nus iš Argun stoties. Jis buvo 
susitikęs su čečėnais ir sakė, 
kad nematė įkaitų.

pelno organizacijos statusą.
Pateikti trys kolegijos for

mavimo principai: partinis ad
ministracinis, nepriklausomų 
ekspertų ir mišrus. Finansuoti 
ŠTV ir ŠRC numatoma iš nusta
tytos miesto biudžeto dalies, iš 
reklamos pajamų, lėšų, gautų 
už parduotas programas, įrašus, 
įgarsinimą, filmavimą ir kt., bei 
iš rėmėjų lėšų.

, Skirtos lėšos 
tremtinių šeimų

butams
Vilnius, rugpjūčio 11d. (Elta) 

— Iš Bendrojo butų privatiza
vimo fondo Lietuvos vyriausybė 
skyrė 150,000 litų Tauragės ra
jono savivaldybės butų privati
zavimo fondui.

Šios lėšos bus panaudotos 55 
butų gyvenamojo namo statybai 
užbaigti. Gyvenamasis namas 
Tauragėje statomas socialiai 
remtinoms ir į Lietuvą grįžtan
čioms reabilituotų politinių 
kalinių bei tremtinių šeimoms.

Prieš rusų puolimą Argun po
licijos stoties atsiėmimui va
dovavęs čečėnas Alaudi Cham- 
zatov pareiškė: „Aš buvau 
paskirtas Areguno viršininku 
prezidento Džochar Dudajev, ir 
aš atlieku savo pareigą. Grįžau 
į savo miestą. Aš čia užaugau ir 
gyvenu, ir aš iš čia neišeisiu”.

Argun miestas turi simbolinę 
reikšmę tiek čečėnams, tiek ir 
rusams. Čečėnai Argun miestą 
atkakliai gynė nuo rusų nuo 
gruodžio iki kovo mėnesio, kai 
jis, beveik sulygintas su žeme, 
kovo mėnesį krito rusams. Tai 
buvo pirmoji rusų pergalė Čečė
nijoje, pradėjus karą gruodžio 
mėnesį.

Čečėnų karo pajėgų vadas 
Aslan Maschadov, pirmadienį 
prieš rusų puolimą susitikęs su 
A. Chamzatov, policijos stoties 
atsiėmimą apibūdino ne kaip 
karinį veiksmą, bet kaip liepos 
30 d. susitarimo vykdymą. Bet 
tame susitarime, primena NYT 
korespondentė A. Stanley, če
čėnų gyvenvietės turėjo būti 
grąžintos tik palaipsniui, če
čėnų gynėjams atiduodant savo 
ginklus. A. Maschadov pareiš
kė, kad Argun miestą atsiėmę 
čečėnai veikia jo įsakymu ir 
vykdys liepos 30 d. karinį su
sitarimą.

Rusijos žinių agentūra Itar- 
. Tass pacitavo Rusijos kariuo
menės pareigūnus, kurie sakė, 
kad sprendimas pulti policijos 
stotį buvo priimtas po to, kai 
čečėnų pajėgų vadui A, Mascha
dovui nepavyko įtikinti policijos 
stotį užėmusius čečėnus 
pasiduoti.

Praėjusią savaitę pradėta vyk
dyti kai kurias susitarimo dalis. 
Kai kurios čečėnų grupės pra
dėjo nusiginkluoti. Rusijos 503 
dalinys šeštadienį išvyko iš 
Čečėnijos.

Bet Čečėnijos prezidentas 
Džochar Dudajev ir Rusijos 
vadovybė kaltina vienas kitą 
sutarties vykdymo vilkinimu. 
Abi vienas kitą įtaria naudo- 
jimusi paliaubomis pergrupuoti 
savo pajėgas, ruošiantis nau
jiems karo veiksmams.

Taikos derybos Grozne įklim
po ties Čečėnijos politinio 
statuso klausimu. Rusija nori, 
kad Čečėnija liktų Rusijos 
federacijoje, čečėnų vadai 
reikalauja nepriklausomybės.

Per Rusijos NTV televiziją 
buvo rodomas pasikalbėjimas su 
A. Chamzatov, kuris buvo pada
rytas tuo pačiu laiku, kaip 
pasikalbėjimas su Budjannov- 
sko paėmimo vadovu Šamil Ba- 
sajev. Tuo metu, paklaustas, ar 
čečėnai planuoja daugiau tokių 
įvykių, Chamzatov atsakė: 
„Taip, jį galime pakartoti dar 
stipriau”.

Rusijos pareigūnai nepranešė, 
ar Argune paimtųjų tarpe buvo 
ir Alaudi Chamzatov. Maskvos 
paskirtas Čečėnijos vidaus 
reikalų ministras apibūdino jį 
kaip žmonių grobiką ir masinį 
žudiką.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 23 d.: Šv. Rožė 
Limietė, mergelė (1586-1617); 
Pilypas, Baumilas, Gilius, 
Liudytė. 1939 m. pasirašytas 
slaptas Sovietų Sąjungos ir 
nacių Vokietijos Molotov-Rib- 
bentropo paktas.

Rugpjūčio 24 d.: Šv. Bal
tramiejus, apaštalas; Michalina, 
Mykole, Audronis.
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JkSJrf SKAUTYBĖS 
kelias

rt»DĖ> Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VISI DALYVAUKIME 
50-mečio SUVAŽIAVIME

Šįmet sukanka 50 metų kai 
Europoje Antrajam Pasauli
niam karui pasibaigus, iš 
Tėvynės karo audros išblokštų 
lietuvių stovyklose buvo atkur
ta komunistų uždarytoji Lie
tuvos Skautų organizacija. Idea
listų skautininkų,-ių širdyse iš 
Tėvynės išneštoji lietuviškosios 
skautybės liepsnelė, nebegalint 
grįžti Tėvynėn, buvo atpūsta ir 
įžiebta, benamiais tapusio lie
tuvių jaunimo sąmonėje ji su
liepsnojo didžiulio laužo lieps
na Vokietijoje, karo išvietin- 
tųjų — DP stovyklose. Vė
liau, prasidėjus emigracijai, 
lietuviškoji skautija pernešė 
skautiškąją veiklą į užjūrius. 
Lietuviškieji skautiškos veiklos 
laužų atšvaitai nušvietė Šiaurės 
ir Pietų Amerikos ir Australijos 
kontinentų bei Anglijos padan
ges. Tų laužų žiežirbos ir šian
dien tebekyla į svečių šalių 
padanges, o aplink laužus susi
būrusių supintomis rankomis 
sesių ir brolių mintys jungiasi 
su Lietuvoje atkuriamos skau
tybės aplink laužus susibūrusiu 
jaunimu.

Taigi, plačiajame pasaulyje 
pasklidusiai lietuviškai skau- 
tybei jau 50 metų. Džiaug
damiesi ir tikėdami, kad ji čia 
gyvuos dar ilgus metus, Lie
tuvių Skautų sąjungos Seserijos 
ir Brolijos skautininkų,-ių sky
rių pastangomis š.m. rugsėjo 22

SKAUTŲ STOVYKLA „DUBYSA ‘95”

Prasidėjus liepai šiltas lietus 
pasitiko skautus prie Dubysos. 
Čia į vasaros stovyklą susirinko 
arti 150 skautų iš Kauno, Klai
pėdos, Vilniaus, Raseinių, Jur
barko, Šiluvos, Marijampolės.

Organizacijos įkūrėjo lordo R. 
Baden-Powelio žodžiais, negali 
būti tikras skautas tas, kuris 
bent kelių naktų nepraleido po 
atviru dangumi. Stovyklose 
skautai įpranta nė valandėlės 
nebūti be kokio nors darbelio. 
„Tiems, kurie ieško patogumo, 
nesugeba nugalėti savo ištiži
mo, ne vieta skautų stovykloje”, 
— taip mano Lietuvos skautų 
sąjungos Seserijos vyriausioji 
skautininke, stovyklos „Dubysa 
‘95” viršininkė I. Vitkauskienė

Prie Dubysos skautai minėjo

Justinas Novak „iSsiperka” savo kaklaraištį „Miško aidų" stovykloje, 
pašokdamas havajietišką „hula”

Nuotr A. Lintako

ir 23 d. Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan, 
ruošiamas suvažiavimas, kuria
me dalyvauti, kviečiami visi 
skautininkai,-ės, Akademinio 
skautų sąjūdžio nariai, vyr. 
skautės, skautai vyčiai, jūrų 
budžiai, gintarės, prityrę 
skautai ir skautės, jūrų skautai 
ir skautės. Numatyta visus ap
jungianti bendra, o taip pat ir 
atskira įvairių šakų programa. 
Dalyvaukime visi! Prisiminki
me per 50 metų mūsų nužygiuo
tą kelią ir sustiprinkime ryžtą 
puoselėti Lietuviškąją Skauty- 
bę, kad ji dar ilgai gyvuotų jau 
svečiose šalyse gimstančios 
trečios lietuvių kartos širdyse.

Visi prašomi nedelsiant regis
truotis pas s. Juliją Taorienę, 
17310 Harland Avė., Cleveland, 
OH 44119-1924. Telefonas, (216) 
531-9491. Fax - (216) 844-1419.

Informacijai kreiptis į LSS Se
serijos skautininkų skyriaus 
vedėją s. Vidą Jankauskienę, 
tel. (718) 849-2260 ir į Brolijos 
skautininkų sk. vedėją vs Gedi
miną Deveikį, tel. (815) 385- 
0903.

Čikagoje ir apylinkėse gyve
nantieji, dėl kelionės Dainavon 
ir atgal, kreipiasi į vs. Antaną 
Jarūną, tel. (708) 289-8062.

Į Dainavą visi prašomi atvyk
ti penktadienio, rugsėjo 22 d., 
vakare.

IR

Mindaugo karūnavimo dieną, į 
kurią gausiai susirinko svečių 
iš Vilniaus, Kauno, Raseinių, 
Paryžiaus, Toronto, Geteborgo 
ir kt. Jaunieji stovyklos šeimi
ninkai prie savo stalų vaišino 
juos ant laužo pagamintais 
patiekalais.

Šią dieną šalia jaunųjų į iškil
mingą rikiuotę stojo ir arti 30 
garbingo amžiaus skautų, tarp 
kurių buvo Akademinio skautų 
sąjūdžio įkūrėjo sūnus Antanas 
Končius, Algis ir Vida Senkai iš 
Toronto, buvusi Lietuvių skau
tų sąjungos vyriausioji skauti
ninke Stefa Gedgaudienė. Šven
tėje dalyvavo Seimo narys 
Arimantas Raškinis.

„Lietuvos Aidas” 
1995.VII.20

Komanda: smėlį kast! Jauniausi skautukai — „Miško vaikai” dalyvauja bendrame vėliavų nulei
dime Rako stovykloje.

Nuotr. A. Lintako
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ĮSPŪDŽIAI RAKO MIŠKE

Jau saulė blėsta vakaruos. Tai ir keliavom rikiuotėje su 
Pro lapų tarpus mirguliuoja kastuvėliais, kibirėliais — mes 
žara. Svirpliai groja vakaro sim- leidžiam vėliavas, o vaikučiai 
foniją, varlės pritaria kurkimu, kasa smėlį viduryje rajono. Ką 
MAMA!!! Sušunka koks vaiku- gi padarysi?
tis, o mums visoms širdys Brolis Griauzdė turėjo net tris 
dardena. „Ne mano”, — pasi- mano šeimos klientus. Tadukas 
sako viena. „Ne mano”, — atsi- krito nuo suolo ir susimušė gal- 
liepia kita, o trečios jau nėra. vą ant cemento pastogėje. Bė- 
Liko tik dulkės ir besisukantys gom pas daktarą tikrintis. Vė- 
lapai. Tokie ir buvo vakarai liau Aleksandras, žaisdamas 
Miško Vaikų stovykloje, Dainos pakelėje, susitrenkė smilkinį į
pastovyklėje. Po laužų, šokių ar ----------------------------------------
kitų vakarinių programų, ma
mos ir tėveliai veda mūsų jau
niausius skautukus miegoti.
Ryte pabudę vaikai, pasiruošę, 
gamtoje pasidžiaugti ir laksty
ti, o tėvai velka kojas, nes visą 
naktį girdi susapnavusius vai
kus. Na ir traukiame toliau.

Rako stovykloje jau treti 
metai kai vyksta mūsų skauti- 
jos atžalyno stovykla. Vaikučiai 
nuo 1 metų stovyklauja skautiš
koje dvasioje kartu su tėveliais.
Šiais metais viršininkės parei
gas apsiėmė sesė Laura Lapins
kienė, jos pavaduotojos Rasa 
Conklin ir Laima Bacevičienė, 
visos trys ilgametės skautės.
Programą suruošė kruopščiai, o 
įvykdė nenuilsdamos. Skautu
kai gaudė vėžliukus, rinko 
lapus, stebėjo gyvūniją, dai
navo, žygiavo ir šūkius šaukė.

Įdomiausia buvo stebėti įvyk
dytą Kernavės tunto tradiciją —
Gerojo Aitvaro ieškojimą. Po 
gairių ir vėliavų nuleidimo 
išėjome į miškus jo ieškoti. Mes, 
tėveliai, vaikus vedam ir rodom 
į medžius, kur matėm aitvarą.
Vienu metu sesė Laura pasilei
do keliu greitu tempu, „nes 
pamatė aitvarą”. Na, ir visi 
vaikai iš paskos. Vienas matė su 
raudona ir mėlyna uodega, o 
kitas ilgu juodu smapu. Sesė 
Kristina įsitikinus, kad matė 
skrendantį pro medžius, ir net 
medis dar juda (drebulė). Kokia 
įdomi ir plati vaikų vaizduotė.
Brolis Vytenis, nusileidęs slė-

DANUTĖ STOVYKLAUJA
NIJOLĖ JANKUTĖ

LAIŠKAS MAMAI MŪ. AR GALIU KARVĘ PA
IMT NAMO? JI LABAI GRA 

Visą rytą lijo: šlakstė smulku- ŽI. JI TURI PIENO VIDUČIUI, 
čiais, įkyriais lašeliais, ir AR GALIU, MAMA? BUČKIS 
miškas blizgėjo, tartum nula- TAU IR TĖTEI IR VIDUČIUI, 
kuotas permatomu nagų laku. DANUTE

Kol rajone prie medžio pririš
ta stovėjo naktinė viešnia, rytas 
neatrodė nei toks pilkas, nei 
toks šlapias. Vos tik sukilusios, 
skautės skubėjo pakalbint ir 
paglostyt karvutę. Danutė, 
žinoma, buvo pati pirmoji. 
Įlindusi į išvirkščią lietpaltį, 
vienplaukė ir basa ji kasė drėg
nas karvės ausis:

— Karvyte, kokia tu graži! — 
šnabždėjo ji juodmargei. — Aš 
tavęs visai nebijau. Nė trupučio.

— M-m-m-m... — mykė karvė, 
spoksodama liūdnomis akimis.

— Nori namo? Ką? Aš neži
nau, kur tavo namai. Bet ne
verk! Sesė viršininkė suras. 
Mes tave parvešim... — ramino 
karvę Danutė. — O jei nerasim? 
Jei nerasim, kur tu gyveni...

Danutė nutilo ir susimąstė.
— M-m-m... — graudžiai 

sumykė karvė ir liežuviu, tar
tum šepečiu, perbraukė per 
atkištą mergytės ranką.

— Oi! Duria! — krūptelėjo 
Danutė. — Tu karve, karve! Tu

nin, kratė medžius ir viliojo juokinga! Jei nerasim tavo 
vaikus atgal pastovyklėn, Ten, namų, ar važiuosi pas mane?

arbaaitvaro gojuje, jau pūpsojo ait
varas, nusitvėręs medį, o ant 
rąstų išdėti kibirėliai su viso
kiausiom reikmenybėm - žiūro
nais, padidinimo stikleliais, 
švilpukais, kastuvėliais ir 
plastiniais valgymo įrankiais.

Vaikai dirbo ir rankdarbius — 
kaleidoskopus, lietaus pagalius, 
piešė ir dažė. Sesė Kristina Vai- 
čekonienė skaitė pasakas, o 
tada pasakų tema suruošėm 
meno parodą. Prie ežero sesė 
Candace Račiūnienė darė tvar
ką. Buvo leista pažvejoti, kano-

vičiaus burlente. Ko daugiau 
vaikams ir reikia (ir mažiems, 
ir dideliems)?

Turbūt gražiausia dienos da
lis, tai bendras vėliavų 
nuleidimas Lituanikoje. Mano 
dukra po pirmos dienos nutarė, 
kad reikia neštis smėlio kibirėlį.

I

Ką? Galėsi gyvent rūsy 
garaže, jei patiks...

— M-m-m-mūūū!
— Taip. Taip. Bus daug vie

tos. Tėtė išveš mašiną. O tu 
mums duosi pieno. Žinai, Vidu
tis daug pieno geria. Ar tu turi 
daug pieno?

— M-m-mūūū!
— Dabar pabūk viena, kar

vyte! Aš bėgu parašyt mamai 
laišką. Apie tave. Gerai?

Ir Danutė nupliauškė per 
balas į palapinę. Susirietusi 
lovutėje, seilindama pieštuko

jomis išplaukti, o mano vyras gaią jį raįė mamai ant sulam- 
Aras - trečiam danguje, plaukė dytos pašto kortelės: 
savo žuvusio draugo Aro Rima-

„ MIELA MAMA!
MAN ČIA GERAI, VAKAR

BUDĖJAU SU VERUTE IR 
MATĖM DINOZAURĄ. BET 
TAS DINOZAURAS BUVO 
KARVĖ. KARVĖ NETURI 
NAMU IR LABAI LIŪDNA, JI 
VERKIA IR VERKIA MŪ MŪ

akmenį. Kitą dieną Rimutė ga
vo per galvą šluotos kotu. Vėl 
bėgam pas daktarą Mindaugą, 
— tik man jau ne per baisu, bu
vau mačius, kas bus ir kaip tik
rins!

Laikau stovyklą labai sėkmin
gą ir iš širdies dėkoju visoms 
vadovėms, mamoms ir tėve
liams, kurie surengė šias 
ypatingas dienas. Pasimatysime 
kitais metais!
vyr.sk. ps. Audra Lintakienė

KARVE BALTA IR JUODA 
IR TURI RAGUS”.

Po pusryčių į stovyklą at
važiavo raudonas sunkvežimu
kas. Iš jo išlipo aukštas senis su 
mėlynomis kelnėmis ir languo
tais marškiniais.

— Atvažiavau karvės, — pa
sakė jis sesei viršininkei. — 
Žinot, pašėlęs gyvulys. Jau 
trečią kartą šią vasarą ji man 
paklysta. Nerimsta bandoje. 
Reiks turbūt pririšti.

Juodmargė iš tolo pažino savo 
šeimininką ir, tempdama virvę, 
garsiai mykė.

— Na, išdykėle! Ar manęs pa
siilgai? — kalbino ją ūkininkas.

Jį apsupo būrelis skaučių.
— Jūsų karvė?
— Jau vešit ją namo?
— Kodėl ji su ragais?
— Ji vakar mus išgąsdino...
Atrišdamas juodmargę, senis 

vos spėjo atsakinėti. Paskui 
dideliu delnu sudavė jis karvei 
per šoną ir įsivarė į 
sunkvežimuką.

— Ačiū! — šūktelėjo, užves- 
damas motorą.

— Jei ji vėl pas mus ateis, 
nebeatiduosim! — juokavo sesė 
Rima.

— O.K.! — prasišiepė senis: — 
Tada paliksiu ją stovyklaut. 
Kaip skautę!

— M-m-m-ūūū! — pritarė kar
vutė, linguodama galva.

Danutė karvei mojo, kol sunk
vežimukas nuriedėjo pakalnėn 
ir įsuko į vieškelį. Visa stovykla 
staiga atrodė tokia baisiai pilka 
ir šlapia. Danutei pasidarė 
šalta, ėmė bėgti nosis...

— Aš noriu namo! — patem
pusi lūpą, pasakė ji sesei Laimu
tei ir, ištraukusi iš po pagalvės 
laišką mamai, prirašė:

„TOKS PONAS PAĖMĖ 
KARVĘ, LYJA. MAN SKAU
DA PILVUKĄ. NORIU NAMO. 
ČIA NEDUODA ŠOKOLADO. 
DANUTĖ”.

(Bus daugiau)

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki. 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

18-JI PASAULIO
SKAUTŲ STOVYKLA

10 dienų Pasaulio skautų 18-ji 
džiamborė Olandijoje prasidėjo 
š.m. rugpjūčio 1 d. Šioje 
stovykloje dalyvavo arti 30,000 
skautų ir skaučių iš 90 pasaulio 
šalių. Stovyklą globojo Olandų 
princas Klaus. Petras Staselis 
„Kauno laiko” š.m. rugpjūčio 1 
d. laidoje praneša, kad Pasaulio 
skautų organizacijos kvietimu į 
šią stovyklą išvyko „Lietuvos 
skautijos” 35 narių grupė, vado
vaujama organizacijos tarybos 
pirmininko Valdo Rakučio.

Flavelando provincija, kurioje 
vyko ši stovykla, prieš 30 
metų dar buvo Šiaurės jūros 
dalis.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4*47 W. 103 8t., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-42242*0

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. SS St. Tel. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3* p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v p p 
Irečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p , 

penkt ir Seild 9 v.r -12 v p.p

>132 S. Kedzle Avė.. CMcago 
(312) 77S-WM arba (312) 4M-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tel. (312) 470-2112

9525 S 791h Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (70*) 500-0101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (700)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SebMer 8L, Umhuret, K. 80128 

708-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais taL 70*43*1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIOAUS LIGOS

7722 8. Kedzle. CMcago *00*2 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2v pp -7v.v.,antr 9v.r.-12, 
ketvd 12-4 v p p. penktd 12 - 6 v.v.

Kab. M. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago. IN. 80882

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

SUVAŽIAVIMAI

LSS Tarybos akivaizdinis 

suvažiavimas š.m. spalio 6-8 d. 
vyks Lietuvių centre, Lemonte, 
ir Jaunimo centre, Čikagoje.

LSS už Lietuvos ribų atkū

rimo 50 metų sukaktį minint,

LS Brolijos ir LS Seserijos 
skautininkų,-ių skyrių ruošia
mas suvažiavimas Dainavos 
stovykloje vyks š.m. rugsėjo 23 
ir 24 d.

• Jeigu „Draugą” paskaity
si, tai pasaulį pamatysi.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo Ilgos 

5540 8. Pulaskl Rd.
Tel. 312-8*8-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd.,,trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. ŠeStd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas

Priima „Medicare Asstgnment”.
Sumokama po vizito.

*
Čardiac Dlagnosls, Ltd.

6132 8. Kedzle Avė. 
Chicago, IL 00020
Tol. 312-430-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
11*5 Dundee Avė., Elgln, III. 00120 

Tel. (700) 742-028*
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberto Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) S08-40SS
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
•132 S. Kedzle

Vai antr 2-4 v p.p ir ketv 2-5 v. p p 
ŠeStd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 77*-2**0 

Namų 708-444 5545
Priklauso Hoty Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviSkai 

•1*8 8. Archer Avė. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 888-77*8

ARAS ŽL1O8A, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Oood Semeriton Medlcel Center- 

NapervMte Cempus 
1020 E. Ogden Avė., Būtie 310, 

NapervMte IL 80583 
Tel. 708-827-8080 

Valandos pagal sesitanmą
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Šventinant paminklą Debeikių miestelio aikštėje, kur metaisguieaavo įsmeKinu apy
linkės partizanų kūnai, kalba Užpalių klebonas kun. Edmundas Rinkevičius. Paminklo šven
tinimo iškilmės buvo 1995 m. gegužės 21 d.

PAGERBTI PAKAUNĖS 
PARTIZANAI
PRANAS ABELKIS

Prieš penkiasdešimt metų Pa
kaunėje, Ežerėlio miške, 
enkavedistai apsupo ir išžudė 
būrį jaunų lietuvių partizanų. 
Nemaža dalis rezistentų, 
kovojusių dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, buvo pa
laidoti Garliavos valsčiaus 
Digrių kapinaitėse (apie 30 
vaikinų iš jų 18-kai yra supilti 
smėlio kauburėliai), kiti 
palaidoti Kauno Senavos 
kapinėse ir kitur.

Pažymint šio tragiško įvykio 
50-inetį, gegužės 21 d. Tabariš
kių bažnyčioje klebonas Ričar
das Repšys aukojo šv. Mišias už 
žuvusius Lietuvos partizanus. 
Mišių aukoje dalyvavo 1918 
metų Nepriklausomybės kovų 
savanoris, garliavietis S. 
Andriušis, tremtiniai ir politi
niai kaliniai, šauliai, tautinin
kai. Šv. Mišiose giedojęs trem
tinių ir politinių kalinių choras, 
be kitų giesmių, atliko ir mūsų 
tautietės užsienyje Kotrynos 
Grigaitytės parašytais žodžiais 
maldą-giesmę vNenuženk nuo 
akmens, o Marija”...

Po to Digrių kapinaitėse prie 
paminklo „Nelygioje kovoje žu- 
vusiems už Lietuvos lasivę” par
tizanams įvyko rezistencinės ko
vos pradžios 50-mečio paminėji
mas. Jį vedęs Lietuvių Tautinin
kų sąjungos Kauno valdybos 
pirmininkas A. Intas išsamiai i 
apžvelgė partizanų kovų prieš 
bolševikinę okupacijų Garliavos 
valsčiaus apylinkėse.

Po miško brolius apdainuojan
čių eilių kalbėjo neįkainojamų 
kunigišką misijų atlikęs, rizi
kuodamas savo gyvybe, teikęs 
dvasinius patarnavimus Marijo
nų vienuolijos provincijolas P.

Račiūnas, kuris vėliau palaimi
no kapinaitėse besiilsinčių bro
lių kapus. Kunigas, 25-erius 
metus kalėjęs sovietiniuose la
geriuose, pasak jo, ne už teikia
mą paramų partizanams. Jis 
prisiminė Dzūkijos miškuose 
vykusių aktyvią žūtbūtinę kovą. 
„Ačiū Dievui, niekas neišdavė 
ryšių su partizanų vadais, — 
sakė provincijolas P. Račiūnas. 
— Malda lydėjo partizanus sun
kiausiose gyvenimo valandose. 
Mūsų uždavinys buvo juos sti
printi”. Lietuviai mokėjo ne tik 
ginklu kautis — jie buvo nepa
prastai stiprūs savo dvasia. Ir 
šis mažai išbandytas ginklas — 
kovojimas savo stiprybe — buvo 
Dievo Apvaizdos dovana. Ar 
mes nepriklausomybę atkovo
jome tankais? Ar gausia kariuo
mene? — klausė kunigas. — Juk 
Sausio 13-ąją mus stiprino tos 
minios, giedojusios „Marija, 
Marija” rožančių. Buvo ne tik 
mūsų laisvė laimėta. Mes esam 
pagrindinė tauta pasaulyje, 
kuri sugriovė Sovietų Sąjungų.
Iš buvusių sovietinių respublikų 
Lietuva pirmoji paskelbė savo 
nepriklausomybę. Atkovojome 
šalies laisvę, bet ta kova dėl jos 
dar nebaigta. Rėmęs miško bro
lius, NKVD buvo sušaudytas 
Telšių vyskupas V. Borisevi- 
čius. Ir vien už tai, kad tų 
maistų, kurį buvo surinkęs 
kunigų seminarijai, pavedė par
tizanams. Ar šis poelgis buvo 
vertas mirties bausmės?”

Priminęs Garliavos valsčiuje 
žiauraus Kalniškių mūšio par
tizanų, paguldžiusių galvas dėl 
laisvės ir nepriklausomos Lietu
vos, didvyriškumą, klausė, ar 
kas juos apdovanojo Vyčio Kry

LAIDOTUVIŲ VERSLAS 
PELNINGAS

Nors statistikai prognozuoja 
mirtingumo mažėjimų, laidoji
mo firmų vadovai tvirtina, kad 
laidojimo verslas gyvuos.

Specialiosios paskirties firmos 
„Laidojimo rūmai”, kurių visas 
kapitalas priklauso Vilniaus 
savivaldybei, direktoriaus pa
vaduotojas Albinas Girnius pri
pažįsta, kad privatininkai dirba

jai-ainiai. Jūs esate visi rėmėjai 
šito tęsinio — Lietuvos nepri
klausomybės gyvavimo. Jūs 
rėmėte partizanus, ir jūs, ir jie 
— kovojote ir išsilaikėte, žuvę 
palaidoti paslapčiomis... Žino
me, ką turime šiandien daryti. 
Reikia tik dirbti, bet vienybės 
mums dar trūksta”, — sakė J. 
Almonaitis.

Prisiminimais pasidalinusi 
tuometinio Kuodiškio kaimo 
gyventoja A. Krušinskaitė-Vait- 
kūnienė parašė eilėraštį „Neži
nomam partizanui”, kurį pati ir 
perskaitė.

Kalbėjo ir žuvusio partizano 
A. Žitkausko sesuo, tautininke 
J. Mikštienė ir kt.

Tremtinė G. Džiaugienė prie 
Nežinomo partizano kapo iš 
smėlio ir lauko gėlių supylė 
simbolinį kauburėlį, paženklin
tų trispalvės skiautele, miru
siam Žemaitijos Kęstučio būrio 
vadui P. Paulaičiui, už partiza
ninę veiklą 35-erius metus 
praleidusiam sovietiniuose lage
riuose, atminti.

Lietuvos šaulių ansamblis 
„Trimitas” dainavo partizanų 
dainas, skambėjo didvyriška 
partizanų, kova, meilę tėvynei 
apdainuojantys posmai.

Visi šio gražaus ir prasmingo 
renginio dalyviai, vedant šau
liams dainininkams, sugiedojo 
„Lietuva, Tėvyne mūsų”, „Ma
rija, Marija”, atliko dainą 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos...” ir kt.

Prie paminklo Žuvusieins už 
Lietuvos laisvę ir Nepriklauso
mybę partizanų kapų padėtos 
gėlės, uždegtos žvakės.

lanksčiau. Antai firmos „Nu
trūkusi styga” direktorė Gra
žina Tumosienė sako, jog „dėl 
kliento mes kūliais verčiamės”. 
„Nutrukusios stygos” laidojimo 
namai neįprastai spalvingi - 
sienos dažytos rožine, melsva, 
žalsva spalva. Anot G. Tumo- 
sienės, tradicija, kad lai
dotuvėse turi vyrauti tik juoda 
spalva, yra „pasenusi ir netei
singa”. Prieš pusmetį „Nutrū
kusi styga” per savaitę sulauk
davo 2-3 klientų. Dabar tiek - 
per dieną.

Mirtingumas Lietuvoje mažė-i 
ja. Pernai per 5 mėn. Lietuvo
je mirė 20,800 žmonių, šiemet 
per tų patį laiką -19,380. Kars 
tai per 3 m. pabrango 20-30 
proc., o laidojimo paslaugos - 
pusantro karto. Tačiau tai prekės 
ir paslaugos, be kurių niekas 
neišsivers.

„Laidojimo rūmų” duomeni
mis, 1992 m. per mėnesį par
duodavo vidutiniškai 450 kars
tų, šiemet — apie 180, nes jau 
turi konkurentų. Pasak A.Gir
niaus, populiariausi yra 125-180 
litų kainuojantys drebulės, 
beržo karstai. Brangių, kainuo
jančių 700 litų ir daugiau par
duodama apie 5 proc. Dabar 
laisvai galima nusipirkti ir 
plastikinį, ir uosinį, ir ąžuolinį 
karstą. Lietuvoje yra per 100 
įmonių, gaminančių karstus. 
„Laidojimo rūmai” pardavinėja 
ir itališkus, kainuojančius 
3000-5500 litų karstus, rašo 
„Verslo žinios”.

POETO ASMENYBĖ 
SUVIENIJO GIMINĘ

Anykščiuose viešėjo Bara
nauskų giminė — per šimtą 
poeto ir vyskupo Antano Bara
nausko brolių ir sesers palikuo
nių. Šeimos genealogijos medy
je jau devynios kartos, apie 
keturis šimtus žmonių — prade
dant vyskupo seneliais ir bai
giant trimis jauniausiomis atža
lomis. Susitikime dalyvavo ar
čiausiai giminės kamieno esanti 
A. Baranausko sesers Rozalijos 
anūkė Bronė Zlatkutė.

žiaus ordinais?! O juk žuvę par
tizanai kartais dar yra net pa
juokiami. Tie, kurie partizanus 
šaudė, šiandien gauna persona
lines pensijas. Tačiau tikime, 
kad Lietuvoje bus atstatytas 
teisingumas ir tautos didvyriai 
bus tinkamai įvertinti.

„Dar ir dabar mūsų tėvynės 
laisvė yra pavojuje. Mūsų tautos 
himno žodžiai sako: „Tegul tavo 
vaikai eina vien takais dory
bės...” Jeigu tauta eis dorybės 
takais, tai mes išliksim”, — 
užbaigė kun. P. Račiūnas.

Garbaus amžiaus sulaukęs, 
bolševikų stribų suluošintas 
Lietuvos partizanas, šaulys J. 
Almonaitis, paprašęs pagerbti 
žuvusius, nukankintus brolius 
lietuvius, kovojusius už Lietu
vos Nepriklausomybę ir laisvę, 
kalbėjo eilėmis:

Ne už turtus, ne už garbę — 
Mes į kovą ėjom.
Ėjom galvas paguldyti 
Už tėvų žemelę.”
„Ėjo ir ėjo vyrai, žinojo, kur 

eina — ir nesugrįžo... Likome 
mes, mūsų — Mindaugo, Vytau
to — kunigaikščių kūrėjų tęsė-

Vilkijos miesto kapinėse perlaidoti už Lietuvos laisvę žuvę ir išniekinti 1 autos sūnūs-partizanai, 
pastatant jiems ir paminklų. Nuotr. Prano Abelkio

Statula
Šiuo metu kasdieninių žinių 

laidose jau retokai nuaidi Lietu
vos bei lietuvių vardas, ne taip, 
kaip būdavo Atgimimo ir Sąjū
džio metais, ar vos atgavus 
mūsų tėvynei nepriklausomybę.
Iš dalies tai raminantis reiški
nys, nes liudija, kad Lietuvos 
kasdienybė jau nusistovėjusi ir, 
nors ne viskas ten plaukia „me
daus bei pieno upėmis”, vis dėl
to juda nuosekliai. Tačiau mūsų 
ausys dar vis pripratusios gau
dyti taip brangų vardą, jei jis tik 
ištariamas žinių pranešėjo 
lūpomis. Taip buvo ir anų sa
vaitę, kai netikėtai vėl išgirdo
me paminint Lietuvą bei 
Vilnių.

Deja, neilgai džiugino televi
zijos, o vėliau pakartota ir per 
radiją, žinia, kad iki šių metų 
pabaigos Vilniuje bus pastatyta 
masyvinė, 13 pėdų aukščio va
rinė statula-paminklas. Kam? 
Prieš porą metų mirusiam Ame
rikos „pop” muzikos žvaigždei 
Frank Zappa. Lietuviai norį 
pagerbti šią, gan kontroversinę, 
asmenybę amerikiečių muzikos 
pasaulyje, nes Zappa Lietuvos 
jaunimo tarpe populiarus. Dar 
anais laikais (kai Lietuva 
buvusi okupuota), jis pareiškęs 
norą aplankyti Sovietų Sąjungą 
(nepaminėta, ar į tai „įjun
giama” ir mūsų tėvynė), bet vis 
nepavyko. Taigi bent statulos 
pavidalu dabar „lankysis” 
Vilniuje....

Kurie jau buvome užaugę ar 
augome 60-tojo dešimtmečio 
pabaigoje, 70-tame dešimt
metyje, gerai prisimename 
Amerikoje vykusius pilietinius 
neramumus, suirutes, de
monstracijas, „hipių” ir „gėlių 
vaikų” kultūrą. Tas neramus 
laikotarpis pasižymėjo savita 
muzika, kurios ir tempas, ir 
neapykantos bet kokiam auto
ritetui pilni žodžiai, ypač pa
traukliai skambėjo paaugliams. 
Vėliau nusistovėjo besidrums- 
čiančios visuomenės nuotaikos, 
šiek tiek „nusėdo” ir populiario
ji muzika, bet gyvenimas jau ne
begrįžo į senąsias vėžes. Jokiu 
būdu nesakome, kad visi pasi
keitimai buvo neigiami: tiek 
visuomenėje, tiek ir muzikoje 
įnešta daug pozityvių naujovių. 
Tiesa, naujosios muzikos 
atlikėjai per daug gero pavyz
džio nerodė nei savo kuria
momis ir atliekamomis dai
nomis, nei elgesiu, bet „maiš
tingo amžiaus” sulaukusiems 
paaugliams ir nelabai su- 
brendusiems jaunuoliams tai 
buvo lyg magnetas, juo labiau, 
kad tėvai ir vyresnieji buvo

• Pirmieji paklijuoti pašto 
ženkliukai Amerikoje pradėti 
vartoti 1847 m. liepos 1 d.

Danutė Bindokienė

— kam?
prieš tą muziką nusistatę. Iš čia 
kilo ir Frank Zappa populia 
rūmas.

Bet statyti brangią statulą!? 
Apskritai Lietuvoje siaučia pa 
minklų statymo epidemija. 
Tauta taip susižavėjusi pamink
lais, kad netrukus neliks mies
to ar miestelio aikštės, 
pamiškės, kalnelio be paminklo. 
Ar tai sovietmečio palikimas, 
kai visur buvo prikaišiota sovie 
tinių „vadų ir didvyrių”? Ar 
paminklo pastatymu norima 
tikrai pagerbti žuvusius, o gal 
tik nuraminti sąžinę, išpirkti 
kaltę? Apie tai, be abejo, atei 
tyje pasisakys žinovai, bet šian 
dien norėtųsi pasiūlyti, kad 
tauta dar kartą peržiūrėtų savo 
pirmenybių sąrašus. Argi pa 
minklai ir statulos svetimo 
krašto dainininkui tikrai tinka 
įrašyti tų sąrašų pirmaeilėje 
vietoje?

Kasdien mus iš tėvynes pasie
kia pagalbos prašymai, nusi
skundimai, kad vargas, lyg 
alkanas vilkas, palangėmis 
slankioja. Našlaičiams ir 
pamestinukams reikia šilto 
viralo dubenėlio, drabužėlių; 
seneliams būtini globos namai; 
daugiavaikėms šeimoms — 
parama; pensininkams, buvu
siems tremtiniams, politiniams 
kaliniams — reikia visokeriopos 
pagalbos; ligoninėms — vaistų, 
parapijų bažnyčioms — remon
to... Artėjant žiemai, tie 
trūku, utį dar suintensyvės. 
Kažin, ar svarbiau mirusieji, 
nors ir brangaus atminimo ver
ti, ar gyvieji? Ar svarbiau 
paminklas Amerikos daini 
ninkui, ar gatvėje gyvenančių 
vaikučių globa?

Nors Lietuvos vyriausybės 
nariai, atvykę į mūsų tarpą, 
stengiasi įtikinti, kad tėvynėje 
nėra jokių problemų, visi sotūs, 
linksmi, sveiki (beveik, kaip 
„sovietiniame rojuje i, bet tūks 
tančiai laiškų, kuriuos gauna 
užsienio lietuviai, atvykusiųjų 
iš ten pasakojimai, straipsniai 
bei žinutės Lietuvos spaudoje 
byloja priešingai. Kieno pusėje 
tiesa? Ir štai „svarbi naujiena' 
(su pašaipa pranešta per žinias), 
lietuviai „pop” muzikos žvaigž 
dei stato statulą savo sostinėje! 
Kas bus po to pagerbtas: komu 
nistė Angelą Davis, „Juodųjų 
panterų” vadas...

Kai žiemą Vilniuje tempera 
tūra nukris žemiau nulio, 
galbūt pamestinukas gatvėje 
galės paliesti naują Frank Zap
pa statulą ir pasišildyti savo 
nuo šalčio sustingusius pirš
telius...

• 1789 m. rugsėjo 29 d. buvo 
įkurtos JAV ginkluotos pajėgos, 
tuo metu turėjusios 700 karių.

TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sentimentalios kelionės dienoraštis
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Po programos Paulauskai ir 
aš priėmėme mano giminaičių 
Vaitkevičių kvietimą vakarą 
linksmai užbaigti jų namuose.

Trečiadienį, birželio 14 dieną,
H. Paulauskas mane nuvežė į 
„Viliaus” leidyklą pas jos 
savininką Vilių Užtupą. Nedi
delėje patalpoje krūvos leidinių, 
o jų tarpe bene pats įdomiausias 
eksponatas: miniatiūrinės 
knygutes, vos vieno kvadratinio 
colio didumo. Man Vilius 
Užtupas padovanojo dvi minia
tiūras: Lietuvos aviacijos 
generolo Antano Gustaičio ir 
karo lakūno Juozo Kumpio bio
grafijas. Tai techniškai tobulai 
pagamintos knygutės, dailiai
įrištos, puslapiai sunumeruoti, 
puikiai išskaitomas tekstas ir 
geros nuotraukos. Kaip teko

patirti, jos jau yra įtrauktos į 
Guiness pasaulinių rekordų 
knygą. Be jų V. Užtupas man 
dar padovanojo kelias kiek di
desnio formato Maironio 
„Pavasario balsų” miniatiūras, 
reprodukuotas iš originalios pir
mos laidos su senovine rašyba. 
Ten pat taip pat susipažinau su 
dar vienu labai įdomiu asmeniu 
— lakūnu Edvardu Slušniu, 
kuris jau ne kartą savo dvimo
toriu lėktuvėliu yra perskridęs 
Atlantą ir Čikagoje turi savo 
adresą.

Trumpai aplankę Gražiną 
Rukšėnaitę-Žalakevičienę, gar
saus režisieriaus žmoną, 
pasukome į Socialinio aprūpi
nimo ministeriją, kurioje Danu
tė Akalavičienė rūpinasi iš Sibi
ro grįžtančiais tremtiniais. Tai

sunkokos pareigos, nes trū
kumas lėšų sunkina darbą. 
Grįžtančiųjų padėtis nėra pa
vydėtina, o jautrioji darbuotoja 
tuo labai sielojasi.

Gavę kvietimus, vakare 
nuvykome į Menininkų rūmus, 
kur „Baltoje salėje” vyko poeto 
Vytauto Ciniausko naujos poezi
jos knygos sutikimas. Ant po
diumo išsirikiavęs tremtinių 
choras uždainavo „Noriu grįžti 
į tėvynę” ir „Ar ilgai tėvynė pa
vergta dejuos?” Kiek maloniau 
nuteikė solistas Vincentas 
Kuprys, žinomo istoriko Vinco 
Trumpos sūnėnas, padainavęs 
kelias linksmas dainas, jų tarpe 
ir Kipro Petrausko išpopulia
rintą „Kas ant žirgelio, ant 
pabalnoto”. Programa buvo per
krauta deklamacijomis, kai ku
riems poezijos skaitytojams ne
mokant naudotis mikrofonu ar 
jį ignoruojant, tačiau buvo ir 
puikių poezijos skaitytojų. Po 
programos didžioji dalis pub
likos pasileido į sceną su gėlė
mis. Buvo jaudinančiai gražu, 
kai visa publika, susikabinusi 
rankomis, jautriai sudainavo

„Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos”. Turiu pripažinti, kad, 
nepaisant kai kurių trūkumų, 
ypač tai, kad per mažai laiko 
buvo skirta pačiam poetui, buvo 
pasigėrėtinas vakaras. Aišku, 
gražiomis dainomis ir deklama
cijomis buvo pagerbtas poetas 
Vytautas Ciniauskas, su kurio 
poezija trumpai susipažinau, 
perskaičiusi birželio 14 dienos 
„Respublikoje” jo nepaprastai 
gražų ir jausmingą eilėraštį, 
skirtą Lietuvos tremtiniams pa
gerbti.

Ketvirtadienį, birželio 15 d., 
lydima H. Paulausko, Kraštoty
ros departamente aplankiau jo 
darbuotoją ir patyrusią kraš
totyrininkę Ireną Seliūkait^* 
Teko apgailestauti, kad pasta
to išorė ir vidus labai apleistas, 
bet išlikę senoviniai židiniai ir 
lubose įmontuotos liustros. Iš 
ten kitais laiptais pasukome 
uždarytų durų link, art kurių 
buvo užrašas: „Nelankomas 
teatro ir muzikos muziejus”. 
Paulauskas pasibeldė į duris ir 
jas atidariusi jauna moteris mus 
tuoj nuvedė į kitą patalpą,

kurioje pasitiko aukšto ūgio, 
gražios išvaizdos muziejaus di
rektorius, muzikologas ir pia
nistas Jonas Buveris. Labai 
maloniai direktorius mus ve
džiojo po patalpas, kuriose buvo 
sukrauti sunkiai įkainojami 
Lietuvos teatro ir muzikos ar
chyvai. Viskas sugrūsta, dėžės 
sukrautos ant dėžių, nes 
laukiama, kol bus galutinai pa
ruoštos naujos muziejaus 
patalpos. Direktorius Bruveris 
pasiūlė man atsisėsti prie siau
ro, apdilusio rašomojo stalo. 
„Tai kompozitoriaus Juozo Nau
jalio kėdė ir jo stalas, prie ku
rio jis kūrė”, paaiškino direk
torius ir mudu pakvietė pereiti 
į kitą, dar labiau perkrautą 
patalpą. Viename patalpos gale 
stovėjo jau spalvą ir žvilgesį pra
radęs, senas pianinas. Atkėlęs 
dangtį, nuo klaviatūros 
nuėmęs ją saugojusią juostą, 
mane pasodinęs į kėdę, ponas 
Bruveris man pasiūlė ant 
klavišų uždėti rankas. Paklu
sau, paspaudžiau klavišus, bet 
nugirdau tik duslų garsą. „Jūs 
sėdite prie Mikalojaus Kon

stantino Čiurlionio pianino, prie 
kurio jis kūrė savo simfonijas ir 
preliudus”, paaiškino jis. Aš 
susijaudinusi net krūptelėjau. 
Toliau jis nusivedė mus prie 
spintos, kurios stalčiuose buvo 
tvarkingai sudėlioti įvairūs 
popieriai. „O dabar, miela 
ponia, pirštų galais atsargiai pa
lieskite šį pageltusį popieriaus 
lapą”, vėl man siūlo jis. Kas tai? 
„Tai Maironio rankraščio ori
ginalas, — beveik maldingai 
sušnibždėjo direktorius. — Tai 
malda į Aušros Vartų motinėlę. 
Sunku beapsakyti mane paga
vusį jausmą... Dar apžiūrėję 
muziejų, buvome pakviesti į 
antro aukšto terasą — balkoną, 
primenantį Venecijos "balkonus, 
jungiančius namus virš gatvės. 
Padarę kelias nuotraukas, padė
kojome už priėmimą ir grįžome 
į namus, kuriuose jau buvo susi
rinkę mano giminaičiai. Pasi
rodo, kad jie man suruošė išleis
tuves išvykimo į Ameriką iš
vakarėse.

Penktadienis, birželio 16 
diena... H. Paulauskas mane 
veža į aerodromą. Ir vėl esu

maloniai nustebinta pareigūnų 
mandagumu ir paslaugumu. Šį 
kartą, bagažinėn atidavusi ir 
savo antrą lagaminą, keliauju 
vien su rankinuku ir plastikiniu 
maišeliu, kuriame yra tik butini 
reikmenys vienai nakvynei 
Kopenhagoje. Mane išlydėti at 
vyksta pusbrolis ir jo marti su 
vaikučiais. Gan graudžiai atsi 
sveikiname, nes jau laikas man 
eiti į lėktuvą. Pereinant per per 
švietimo kontrolę, sucypia mano 
metalinis dirželis. Nusijuokiu, 
padedu dirželį ant šalia sto 
vinčio stalelio. Patarnautojai la 
bai mandagūs, padėkoja, atsi 
prašo ir prašo dar kartą pereiti 
per kontrolės vartelius. Šį kartą 
viskas tvarkoj. Pasiimu dirželi, 
jį įsimetu į maišelį, o tarnau
tojai dar kartą mane atsiprašo 
Po neilgo ir patogaus skrydžio, 
Kopenhagoje apsistojau Grand 
Hotel viešbutyje, bet išlaidoms 
jau teturėjau vos 20 dolerių 
Juos iškeitusi > Danijos kronas, 
nuėjau į viešbučio restoraną 
pavakarieniauti.

(Bus daugiau)
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LANKANT LIGONINES 
LIETUVOJE

Rašydama savo įspūdžius Lie
tuvoje, minėjau apie sveikatos 
įstaigų ekonominę padėtį. Šj 
kartą noriu pasakoti apie dvi li
gonines ir supažindinti su jų 
personalu. Šiemet pirmą kartą 
lankiausi Klaipėdos rajono cent
rinėje ligoninėje Gargžduose ir 
Lazdijų rajono ligoninėje. Tos 
dvi ligoninės labai skiriasi.

Klaipėdos rajono centrinės li
goninės pastatas senas, prašosi 
remonto. Stovi naujas pastatas, 
bet lėšų nėra jį galutinai 
įrengti. Kambariuose guli po 5-6 
ligonius. Trūkumų yra daug 
(neskaitant vaistų), pvz. lovų, 
čiužinių, patalynės, muilo, 
merlės ir 1.1. Trūksta gydytojų, 
ypač chirurgų. Jauni chirurgai 
nenori keltis į mažesnį miestelį. 
Ligoninės administracija negali 
pasiūlyti didesnių algų ar paža
dėti gyvenvietės. Apylinkės 
gyventojai sunkiai verčiasi; yra 
daug šeimų su socialinėmis pro
blemomis. Daugumas ligonių 
neturi pinigų susimokėti už 
vaistus, švirkštus ar kitus 
reikalingus reikmenis (kuriuos 
turi patys nusipirkti). '

Praleidau šeštadienio popietę 
su dr. Alma Grikšiene, vyriau
sio gydytojo pavaduotoja. Dr. 
Grikšienė mielai ir nuoširdžiai 
priėmė, nors ir buvo savaitgalis. 
Kalbėjomės ilgai apie ligoninės 
problemas. Be la^’^ros ligo
niams nebūtų joki pagalbos. 
Lithuanian Mercy Lift siuntos 
naudingos ir laukiamos. Vaikų 
skyriuje guli mažiukai, kurių 
tėvai yra alkoholikai. Gydytojai 
vaikučius atveža į ligoninę. 
Vaikai būna nevalgę ir neturi 
kuo apsirengti. Ligoninėje vai
kučių sveikatą atstato ir vėl 
sugrąžina tėvams.

Socialinės/ekonominės proble
mos sudėtingos. Vieną dieną dr. 
Grikšienė nutarė, kad ligoninės 
personalas gali padėti var
gingom šeimom. Ligoninės 
skelbimų lentelėje dr. Grikšienė 
paprašė viso ligoninės personalo 
atnešti vaikų išaugtus rūbelius 
ir avalynę. Rezultatai buvo 
sėkmingi. Tuoj pat suaukotus 
rūbelius išvežiojo ir išdalino 
šeimom. Tai tokia ir buvo 
pradžia dr. Grikšienės labdaros 
organizacijos. Dabar į šią lab
daros organizaciją yra įstoję ir 
Gargždų miestelio gyventojai. 
Kalėdų metu buvo suruošta 
eglutė vargstančiom šeimom. 
Po truputį vis daugiau įsijungia 
į darbą. Džiugu, kad atsiranda 
norinčių padėti saviems.

Lazdijų rajone praleidau visą 
dieną. Aplankiau Lazdijų 
centrinę ligonineę, Gudelių 
kaimo felčerinį punktą ir Vei- 
siejaus ambulatoriją. Lazdijų ra
jono ligoninės pastatas nau
jesnis. Tuo metu dengė naują 
stogą. Susipažinau su ligoninės 
vyr. gydytoju Tautvydu Sin
kevičium, vyr. medicinos sesele

Gyliene ir kitu personalu. Dr. 
Sinkevičius tikrai geras 
administratorius. Jis progresy
vus, stengiasi pagerinti ligonių 
gydymą ir priežiūrą. P. Gylienė 
supranta, kad med. seselės gali 
daugiau atlikti savo pareigose. 
Ji stengiasi įvesti naują sis
temą, kuri duotų daugiau 
atsakomybes med. seselėm. Dr. 
Sinkevičius p. Gylienės užnu
gary, nes yra pasipriešinimų. 
Kai kurie gydytojai nenori kar
tu dirbti su seselėm, o kitos 
seselės nenori daugiau darbo ar 
atsakomybės.

Iki šiol nesu girdėjusi, kad li
goninei nebūtų blogai su vais
tais. Reikalingų vaistų šiek tiek 
yra. Dr. Sinkevičius papasakojo, 
kad šiais metais Lazdijų rajono 
ligoninė nusipirko aparatūros 
už milijoną litų (rentgeno apa
ratą, „blood gas analyzer”, ir 
EKG su dviračiu). Nustebau ir 
apsidžiaugiau, kad pagaliau 
ligonine pati pradeda tvarkytis. 
Įdomu buvo sužinoti, iš kur 
lėšos ateina. Ligoninė gauna fi
nansinės pagalbos iš pasienio 
muitinės ir miesto. Dr. Sinke
vičiui lengviau prikalbinti mies
to merą ir miesto pareigūnus 
paskirti pinigų ligoninei, nes jis 
pats yra miesto taryboje.

Palyginant su Gargždų li
gonine, Lazdijų ligoninės padė
tis daug geresnė. Dr. Sinke
vičius turi savo štabe ener
gingus, jaunus gydytojus ir 
seseles. Skyriuose trūksta jaunų 
ir gerų gydytojų. Trūksta ir 
med. seselių, bet dr. Sinkevičius 
gali pasiūlyti geresnes algas. 
Ligoninėje gydytojai gali užsi
dirbti daugiau pinigų, jeigu 
atlieka kitus darbus, pvz. prie 
EKG aparatūros.

Įdomu buvo aplankyti Gude
lių kaimo felčerinį punktą. 
Felčerės Irenos Savųkynienės 
priežiūroje yra 500 šeimų. 
Punktas yra I. Savųkynienės 
namuose. Namie nėra vandens, 
bet namas nepaprastai švarus. 
Kasdien ateina gydytis apie 10 
žmonių. I. Savukynienė važi
nėja po kaimą dviračiu ir lanko 
šeimas, o, jei oras prastas, atva
žiuoja dr. Kaknevičius iš 
Veisiejų ambulatorijos ir jie abu 
važiuoja pas ligonius. Vaistus ir 
medikamentus gauna iš Lazdijų 
rajono ligonnės — trūkumų 
nėra. Didžiausia problema yra 
alkoholizmas — iš 500 šeimų tik 
10 šeimų neturi problemų su gė
rimu. Gudelių kaimo gyventojai 
yra nusivylę, depresijoj — negali 
pragyventi. Vaikai nepavalgę, 
neaprengti. Padėtis tragiška.

Veisiejų ambulatorijos vedėjas 
dr. Justinas Kaknevičius yra 
entuziastingas, pilnas idėjų. 
Jisai dirba ne tik ambulatorijoj, 
bet važinėja po kaimus, lankant 
šeimas. Dr. Kaknevičius yra 
pediatras. Jisai susirūpinęs 
vaikų ateitimi. Socialinės pro-

Buvusi Sibiro tremtinė Valda Plieskytė-Čyvienė, Alkūnų palivarko ūkininkė.

ATGIJĘ ŠAKNYS

Naujagimis su mama Jokūbo ligoninėje Vilniuje š.m. birželio mėn.
Nuotr. V. Lendraitienės

Atkaklios partizaninės kovos 
prieš raudonuosius okupantus 
vyko ne tik nuošaliausiuose 
kampeliuose, didelėse aps
krityse, neįžengiamų girių pri
eigose, bet ir pačiuose gražiau
siuose Lietuvos kampeliuose. 
Tokie yra Alkūnai, esantys La
banoro girios pašonėje, Molėtų 
rajone.

Kalbuosi su tremtine, par
tizano dukra, Valda Čyviene.

— Tai mano tėviškė, — pasa
koja ji. — Senelis buvo valsčiaus 
viršaitis. O žemę gavo kaip 
Lietuvos Nepriklausomybės ko
vų savanoris — 30 ha iš buvu
sios grafų Tiškevišių vasaros 
rezidencijos Alkūnuose.

Valdos senelį ir dėdę Leoną 
nužudė Armija krajova, siautė
jus! šiame krašte.

Jos tėvelis, Alfonsas Plieskis, 
1944 m. įsijungė į partizaninę 
kovą prieš sovietus. Partizanavo 
Labanoro girioje. Prie Inturkės 
turėjo bunkerį. Tuo metu jo 
šeima — žmona ir 2 dukrytės — 
prisilaikė pas seserį.

— Ginkluotas tėvelis atsilan
kydavo naktimis. Dažniausiai 
jis ateidavo su dviem draugais 
— Petru Lamausku ir Viktoru 
Ilgevičium.

Tėvelio kovų Valda neprisi
mena. Mažutė buvo. Iš giminių 
pasakojimų sužinojo, kad jis

blemos vis didėja, kas bus, kai 
tie vaikai užaugs? Dr. Kakne
vičius yra Lazdijų miesto val
džioje. Jisai stengiasi suor
ganizuoti pagalbos vargstančių 
šeimų vaikams.

Aplankytos ligoninės labai 
skiriasi. Abiejų ligoninių 
personalų dėka, idėja, kad 
reikia patiems padėti savie
siems, pradeda klestėti.

V. Lendraitienė

žuvo Surgutiškių kaime 1946 
m. vasario 7 d. Partizanus ap
supo rusų kariuomenė. Jiems 
pavyko prasiveržti. Tėvą sužei
dė į koją. Draugai išnešė. Pasi
slėpė rėmėjo bunkeryje. Pagal 
pėdsakus priešai vėl apsupo. 
Prasidėjo nelygi kova. Kareiviai 
šaudė padegamosiomis kulko
mis. Namas užsiliepsnojo. Besi
traukiantį, apdegusį partizaną 
nušovė kieme.

— Naktį mama slaptai palai
dojo tėvelį Inturkės kapinėse. 
Enkavedistų gyvas sudegintas, 
jis man tapo šviesos ir tiesos 
fakelu, kuriuo didžiuojuosi.

— O kas tada atsitiko su 
jumis?

— Mus, dvi mažametes mer
gaites su mama 1948-siais iš
vežė į Krasnojarsko kraštą, 
„garsiuosius” Rešiotus. Turėjau 
tuomet 4 metus. Ir kokius var
gus mes ten patyrėme, neiš
verks dar trys ateisiančios kar
tos. Aš viską praradau: tėvą, 
motiną, seserį...

Gal todėl Valda — dar jauna, 
ryžtinga ir energinga moteris, 
vos prašvitus Atgimimui, — 
visur pirmose eilėse — mitin
guose, susibūrimuose Kaune, 
Vilniuje, Ukmergėje, Lazdi
juose. Važiavo viena ir su 
vaikais. Jos nebaidė nei šaltos 
sausio naktys prie TelebokštO, 
nei budėjimas Juragiuose, Sit
kūnuose, nei stribų gąsdinimai 
pučo metu.

— Tikiu šviesia ateitimi. 
Mūsų vaikams-gyvent Lietuvo
je. Ir kokie okupantai mūsų 
neskriaudė. Rusai į Sibirą vėžė. 
Armija krajova žudė. O dabar 
savo likimą tvarkysimės patys!

Gal todėl Valda nusprendė 
tapti ūkininke. Grįžti su vaikais 
į tėviškę, prie savo šaknų. Per 
didelius vargus ji atsiėmė žemę. 
Sodyboje viskas sugriauta,

VATIKANAS SMERKIA 
EUTANAZIJOS ĮSTATYMĄ

AUSTRALIJOJE

Popiežinės šeimos tarybos sek
retorius vyskupas Elio Sgreccia 
pareiškė, jog Australijos terito
rijoje neseniai legalizuota euta
nazija yra „kraštutinai pavo
jingas” žingsnis, pažeidžian
tis žmogiškosios gyvybės šven
tumą.

Interviu Vatikano radijui vys
kupas birželio 12 d. sakė, jog 
pagalba asmeniui nusižudyti 
yra nehumaniškas ir žiaurus 
aktas. Eutanazija, pritariant ar 
nepritariant pacientui, visada 
yra „teisės į gyvybę, neapčiuo
piamos ir šventos gyvybės pri
gimties laužymas”. Jis taip pat 
pridūrė, jog Bažnyčia, smerkda
ma gydytojo padedamą savižu
dybę, yra labai susirūpinusi, 
kad eutanazija kai kuriose vie
tose jau naudojama, norint at
sikratyti blogai susifor
mavusiais kūdikiais, pagyvenu
siais žmonėmis ir ligoniais, 
kamuojamais rimtų neurologi
nių negalių.

Gegužės mėnesį Australijos 
šiaurinės teritorijos parlamen
tas priėmė Neišgydomai sergan
čiųjų teisių įstatymą, legalizuo
jantį gydytojo padedamą savižu
dybę. Australijos vyskupai taip 
pat kritikavo naująjį įstatymą, 
pavadindami jį milžinišku 
žingsniu atgal.
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CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ĖST ATE

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
3as mus už apdraudą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081A We«t 9Sth Street 

Tel. (70S) 424-8654
(311)581-8654 '

Partizapas Alfonsas Plieskys 
(1914-1946 m.).

suniokota.
Ar prisikels Alkūnai?
Architektas Albertas Lamaus- 

kas parengė palivarko atstaty
mo planą. Ateities perspektyvos 
— ne tik žemės ūkis, bet ir turiz
mo, savaitgalio poilsio vietos. 
Architekto nuomone, tai būtų 
gražiausia šio ežerų krašto 
sodyba.

Sunkūs pirmieji įsikūrimo 
žingsniai tėviškėje. Tremtinei, 
Partizano dukrai.

Be užuolankų Valda prašo už
sienio tautiečių: — Labiausiai 
man trūksta traktoriaus. Juk 
neapdirbsi žemės rankomis. At
sižvelkite į mano sunkią 
materialinę padėtį...

Moters akyse šviečia viltis. Ji 
nedrąsiai šypsosi. Gal... Reikia 
tikėti geru Dievo Apvaizdos lė
mimu. Kaip pačia Lietuva, už 
kurią tiek kentėta.

Jos adresas: Valda Čyvienė, 
Taikos pr. 77-23, 3036 Kaunas 
Lithuania. (tel. 75-13-46).

Antanina Garmutė

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The network is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev.Lvov, 
Minsk and VILNIUS, LITHUANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new intemalional terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information, reservations and tiekei sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your lotai Travel Agent.

POL/9M AdttMfff__________

£07 New York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-33Š8.
Los Angeles: 2,3-934-5151.

Montreal, P.Q : 514-844-2674
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toli free: 800-223-0593.

J K 8 CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-968-2658.

Pirks metalo apdirbimo mašinom 
naudotus matavimo prietaisus 
(tools) Skambinti 708-423-983.

FOR RENT

Išnuomojamas 2 mieg. butas
Gage Pk. apyl. Pageidaujami pen
sininkai. Savininkas apmoka 
šildymo dujas ir elektrą.

Tel. 312-778-3949

Parduodamas medus 
312-471-1366

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant ,
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą '
• Pensininkams nuolaida

J
St. Petersburg Beach, FL par
duodamas „condo”; 2 mieg., 2 
vonios, 850 kv. pd., pirmas aukš
tas, kampinis, visai arti pliažo ir 
parduotuvių; su baidais (ar be jų). 
$78,500. Tai. 813-544-5159.

FOR SALE

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI

MALDA LIETUVAI. Gražių lietuviškų nuotraukų 
albumas. Lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis.
Juozas Polis. 175 psl....................................... $16.00

LIETUVOS DIPLOMATUOS PARAŠTĖJE. At
siminimai. Vaclovas Sidzikauskas. 354 psl. $10.00

ČIURLIONIS: Painter and composer. Stasys Goš
tautas. 558 psl...................................................... $25.00

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI APIE KŪDIKĖLĮ
JĖZŲ. Vertė kun. V. Kulikauskas. 171 psl. $3.00

ATVERKITE DURIS. Įvadas į socialinę bažnyčios
doktriną. Bernard de Castera. 141 psl. .. $2.00

LOGOS. Religijos, filosofijos ir meno žurnalas. Nr
8. 238 psl................................................................ S 10.00

ŽMOGUS PRIEŠAIS DIEVĄ. Filosofijos ir religi
jos pagrindai. Salv. Biolo, SJ. 67 psl. ... $3.00

ŠV. MIŠIŲ GIESMĖS. 1995. Vincas Mamaitis. 20
psl............................... ............................................ $2.00

KRISTAUS BENDRIJA DIEVO APREIŠKIMO 
ŠVIESOJE. Kęst. Trimakas Lic. Teol. Ph D.
60 psl....................................................................... $1.00

BRONYS RAILA. Rašalo ašaros. Žurnalisto iš

gyvenimų kronikos. 431 psl........................... $7.00
ŠALTINĖLIS. 95 etiudai fortepijonui liet. dainų

motyvais. Nij. Bogutaitė-Dėdinienė. 117 psl. $16.00
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910. Vad.

Biržiška. Red. St. Vaškelienė. 280 psl. .. $10.00
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis 403 psl $17.00 
VAIKAS — DIEVO DOVANA. Dom. Petrutytė 317

psl.............................................................................. $10.00
PABŪK, VARNĖNE, SVEČIUOSE. Eilėraščiai.

Jonas Minelga. 64 psl....................................... $5.00
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Atsiminimai.

Povilas šilas. 319 psl....................................... $8.00
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai. Alek

sandras Pakalniškis. 262 psl........................ $7.00
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944

KAUNE. Red. Ant. Dundzila. 96 psl...........  $4.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta pasiuntimo 
išlaidos Illinois gyventojams pridedama State Sale Tax 
8.75% nuo knygos kainos.
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LIETUVĖ MOTERIS IEŠKO 
SAVĘS

ZITA AMBRAZEVIČIENĖ

5

Lietuvos vyrai sovietmečiu 
jau turėjo aiškų tikslą — jie apsi
rengė gerais kostiumais, užsi-' 
rišo kaklaraiščius ir versda
miesi per galvas puolė į kovą dėl 
valdžios politikos ir biznio 
pasaulyje. Tuo tarpu moterims 
tebuvo numatytas tik vienas 
vaidmuo — tarybinės moters. 
Nors dabar tai negrįžtama pra
eitis, bet jos poveikis tęsiasi. 
Kaip mes žinome tarybinė mo
teris pirmiausia buvo darbuo
toja. Darbas buvo visiems 
privalomas, darbo indėlis tė
vynės labui buvo kiekvieno 
žmogaus įvertinimo matas. 
Šeima buvo asmeninis moters 
reikalas, namų šeimininkė — 
gėdinga būtybė, veltėdė. Propa
gandos aparatas dieną naktį 
malė apie moterų išlaisvinimą, 
vyrų ir moterų lygiateisiškumą, 
kuris reiškiasi tuo, kad moterys 
galėjo dirbti darbus, reika
laujančius didelės fizinės jėgos, 
kenksmingose jos sveikatai vie
tose. Laikmečio didvyrė buvo 
alyva išteptu kombinezonu apsi
rengusi, kaliošais apsiavusi 
traktorininke, kuri dieną viršijo 
darbo normas, vakarais sėdėjo 
partinės kuopelės susirinkime 
arba repetavo dainą apie Le
niną, kad galėtų dalyvauti me
ninės saviveiklos apžiūroje. Jos 
vyras buvo arba toks pat pir
mūnas, arba latras, vaikai augo 
vaikų lopšeliuose ir darželiuose, 
leido popietes mokyklų prailgin
tose grupėse. Porą kartų per 
metus važiavo ši pirmaujanti 
moteris į didelės tėvynės sostinę 
Maskvą dalyvauti Aukščiausios 
tarybos sesijoje, kad reikiamu 
momentu keltų ranką ir užpil
dytų tuos procentus deputatų 
vietų, kurias nomenklatūra 
buvo numačiusi moterims. Tai 
ir buvo viena iš tų nedaugelio 
vietų, kur buvo svarbi jos lytis. 
Kaip darbuotoja tarybinė mo
teris buvo belytė „homo sovie- 
tikus”. Susitvarkyti su mo
terimis būdingais fiziologiniais 
ypatumais buvo jos pačios 
rūpestis. Vaistinėse nebuvo mo
terims reikalingų higieninių 
paketėlių arba vatos, trūkdavo
apsisaugojimo priemonių. Gims
tamumas buvo reguliuojamas 
abortais ir tai buvo valstybės 
pripažinta politika. Darbininkų 
lytį, likusi visuomenės dalis 
prisimindavo tik kartą per me
tus. Tai buvo kovo 8-ąją, per 
tarptautinės moters dienos 
minėjimą, kada visos moterys 
buvo paskelbiamos geresnės 
žmonijos atstovėmis ir api
pilamos gėlėmis bei dovanomis, 
o darbovietėse šia proga orga
nizuotose šventėse vyrai turė
davo progą prisigerti. Realiame 
gyvenime, laimei, moterys 
nesusitaikė su oficialiai joms 
numatytu vaidmeniu ir savo 
moteriško gyvenimo neatsisakė 
ir per likusias 364 dienas. Jos

*

Devynių vaikų šeima Lietuvoje (tik du lanko mokyklą), kurią šelpia čikagiečiai Aldona ir Vitalius 
Lekeckai. Nuotraukoje nėra mokyklą lankančių vaikučių

įsimylėdavo, ištekėdavo, gim
dydavo vaikus ir stengdavosi 
pagal išgales vykdyti savo pro
fesines pareigas, rūpintis šeima 
ir namais. Iš esmės tarybinės 
moters daliai teko dvigubas dar
bo krūvis, nes ant jos pečių po 
senovei liko visa namų darbų 
našta. Kad galėtume suprasti 
visos tos naštos dydį, mums 
reikėtų įsivaizduoti gyvenimą 
Tarybų sąjungoje prieš dešimt 
metų, kada parduotuvėse ne
buvo prekių, trūko drabužių ir 
avalynės, kai dėl gabalėlio deš
ros ar dėželės makaronų labai 
dažnai tekdavo apibėgti pusę 
miesto, na, ir valandos trukmės 
eilė taip pat nebuvo retenybė. 
Lietuvės moterys neverkšleno 
dėl šių sunkumų, bet stengėsi iš 
padėties rasti išeitį: pačios siū
davo savo šeimai drabužius, au
gindavo bulves, kitas daržoves, 
virdavo žiemai uogienes, bet vis 
dėlto šie visi darbai jas labai iš
sekindavo. Šio išsekimo išorinė 
išraiška — liūdni, be šypsenų 
moterų veidai gatvėse. Dėl šio 
fakto vis mums priekaištaudavo 
iš Vakarų atvykę svečiai.

Iš įvairių apklausų buvo ma
tyti, kad didelė dalis Lietuvos 
moterų ir jaunų, ir išsilavinu
sių, keletą savo gyvenimo metų 
norėtų paskirti tikrai savo 
namams ir vaikams. Namų šei
mininkės vaidmuo daugumai 
mūsų moterų, palyginti su pra
eitimi, pasirodė toks naujo
viškas ir drąsus, kad tik ne
daugelis čia įžvelgė seną for
mulę „kinder-kirche-kuche”, 
kaip ir antrąją aplinkybę, kad 
pajamų netekimas nulemtų 
visišką moters ekonominį 
priklausymą nuo vyro. Per
spektyva būti vėlai vakare su
tiktam su šiltomis šlepetėmis, 
garuojančia sriuba ir bučiniu 
patiko vyrams, ir jie skubiai pri
tarė naujam moters vaidmeniui. 
Su tokiu pat užsidegimu tam 
pritarė ir pačios moterys, tuo ap- 
vildamos moteris iš Vakarų, 
kurios niekaip negalėjo supras
ti, kodėl lietuvės taip lengvai 
savo noru atsisako moterų judė
jimo pasiekimų. Realus gyve
nimas šiuos klausimus išspren
dė greičiau. Infliacijos protrūkis 
daugumą šeimų per porą metų 
pavertė tokiais skurdžiais, kad 
moters atlyginimo atsisakymas 
jau nebuvo svarstomas. Darbas
moteriai vėl pasidarė vie
ninteliu gyvenimo būdu, tik to 
priežastis šį kartą buvo ne 
ideologinė, bet ekonominė prie
varta. Deja, jeigu vyrai tampa 
didžiųjų firmų prezidentais, 
bankų atstovais, aukštais poli
tikais, tai moterys tyliai tenki
nasi viršininko sekretorės 
vaidmeniu, nukreipdamos liku
sią energiją į namų rūpesčius, 
kur jos ir šiandien tvarkosi su 
tokia pat išdidžia vienatve, kaip

Neringos stovykloje „pridygo” molinių grybukų, kuriuos apžiūri jų kūrėjos (iš kairės): Lina 
Kazakaitytė, Daina Kuraitė, Audra Maciūnaitė, Rūta Bagdonavičiūtė ir Laura Kazakaitytė.

Nuotr. L. Kulbienės

ir prieš pusę amžiaus jų močiu
tės. Šaunioji lietuvė moteris, sa
vaime suprantama, daro viską, 
kad jos vyras po įtemptos darbo 
dienos galėtų atsipalaiduoti ar
ba geriausiu atveju gilintųsi ir 
tobulėtų, kaip savo profesijos 
specialistas. Pastaroji galimybė 
yra tarsi tik moterų šventa 
pareiga. Lietuvės moterys yra 
įrodę, kad sunkiais laikais, kai 
vyras negalėdavo arba nenorė
davo, vežimą ištraukdavo mo
terys. Taip buvo karo metais ar
ba ištrėmimo metu Sibire, kai 
tekdavo vėl viską pradėti iš 
naujo ant savo sunaikintų 
namų griuvėsių. Tiek daug 
kartų Lietuvos istorijoje moterų 
stiprybė leido mūsų tautai iš
likti, išsaugoti savo kalbą ir 
pažiūras. Sunkiose sąlygose mo
terys jautė teisę ir pareigą 
veikti ir savo jėgą naudodavo 
kuo daugiausia. Kasdieniniame 
gyvenime lietuvė moteris vis 
dar tiki tradiciniu mitu, kuris 
jai numato vyro tarnaitės ir 
pagalbininkės vaidmenį. Kiek 
daug kartų mes girdėjome, kad 
moterys yra švelnesnės, bejėgiš
kesnės, jautresnės, mačiau 
prisilaikančios tradicijų, pa
syvesnės negu vyrai, kad mo
terims netinka vadovaujančios 
pareigos ir tikroji jų dalia yra 
vaikai bei namų darbai. Ypač 
pastarieji pas mus laikomi tar
si gamtos dėsniu, nuo kurio 
nepabėgsi. Todėl rezultatas yra 
toks, kad lietuvė moteris gali 
daryti bet ką, būti nors ir prem- 
jere-ministre, bet tik tada, kai 
vaikai yra pavalgydinti, skal
biniai išskalbti ir vyro marš
kiniai išlyginti. Ir, gink Dieve, 
jeigu kas nors ant kandidatuo
jančios į parlamentą moters 
viryklės rastų puodą su pri
svilusia koše... Nesvarbu, kaip 
karštai kalbama apie moterų ly
giateisiškumą, mes vis tiek 
tebematome tą vargšę traktoris- 
tę, alyvuotais pirštais. Mes 
nusisukame nuo jos su pasi
bjaurėjimu, nes nenorime vėl 
tapti į ją panašiomis. Mes 
norime pagaliau būti moteri
mis.

MAŽĄJA LIETUVA 
BESIRŪPINANT

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir Maž. Lietuvos 
fondo visuotinis suvažiavimas 
š.m. rugsėjo 2 ir 3 d. vyks Čika
goje, Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus patalpose, 6500 So. 
Pulaski Rd. Dalyvauti kvie
čiami ne vien nariai, bet visi 
lietuviai., besirūpinantieji Maž. 
Lietuvos — Tilžės-Karaliau- 
čiaus krašto likiminiais reika
lais: praeities puoselėjimu, nū
diene srities ir lietuvių kilmės 
gyventojų būkle, lietuvių kalba 
švietimu ir krašto ateities 
sprendimais. Suvažiavime 
laukiami visi besisielojantieji 
dėl svetimųjų užgrobto ir 
naikinamo mūsų tautos pa
veldo, jo grąžinimo lietuvių tau
tai ir nepriklausomai Lietuvos 
valstybei.

Šeštadienį, rugsėjo 2 d., 8:30 
vai. ryto vyks Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio ir Maž. 
Lietuvos fondo bendro susi
rinkimo iškilmingas ati
darymas: Lietuvos himnas, Pre
zidiumo sudarymas, MLR sąjū
džio ir ML fondo mirusių narių 
pagerbimas, vadovaujant Algiui 
Regiui, invokacija — vysk. Han
sas Dumpys, sveikinimai žodžiu 
ir raštu, istoriko teis. Jono 
Dainausko paskaita „Mažosios 
Lietuvos genocidas”.

Po paskaitos vyks ML Rezis
tencinio sąjūdžio darbo posėdis 
— darbotvarkės priėmimas, 1992 
m. suvažiavimo Toronte pro
tokolo skaitymas ir tvirtinimas. 
Pirmininko, iždininko ir re
vizijos komisijos pranešimai ir 
diskusijos. Bendros mintys dėl 
tolimesnės veiklos. Kadenciją 
baigusios valdybos atsista
tydinimas, naujai dviejų metų 
kadencijai pirmininko ir val
dybos rinkimai. Susirinkimas 
12 vai. baigiamas Maž. Lietuvos 
himnu.

Po pertraukos — 1 vai. p.p. 
tose pat patalpose vyks Mažo
sios Lietuvos fondo visuotinis 
susirinkimas. Po pirmininko V. 
Pėteraičio atidaromojo žodžio, 
vyks sekretoriato ir mandatų 
komisijos sudarymas, darbo
tvarkės priėmimas, 1992 m. pro
tokolo skaitymas ir tvirtinimas, 
sveikinimai ir mandatų komisi
jos pranešimai. Po to — prane
šimai: Pasaulio MLF pirmi
ninko, Kasų globėjų, JAV ML 
fondo pirmininko ir revizijos 
komisijų. Diskusijos dėl pra
nešimų.

Po trumpos pertraukos, 4 vai. 
p.p. vyks pranešimai apie visuo
tinio susirinkimo aprobuotų 
knygų leidybą. Pranešimai dėl 
remtinų projektų; lietuviškų 
mokyklų rėmimą Karaliaučiaus 
krašte. 5 vai. p.p. V. Pėteraičio 
pranešimas apie metinę L. G. 
Rėzos Maž. Lietuvos fondo 
premiją, o taip pat ir ML fondo 
Dr. Vydūno premijos laimėtojus. 
Po to vyks kadenciją baigusių 
rinktų organų atsistatydinimas 
ir naujų organų rinkimai — 
MLF pirmininko, valdybos,

tarybos, o taip pat revizijos 
ir redakcinės komisijų.

Susirinkimas 6:30 v.v. bus 
baigtas Maž. Lietuvos himnu.

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 3:30 
v. p.p. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje vyks Mažosios Lietuvos 
fondo Dr. Vydūno mokslinių 
literatūrinių premijų įteikimas.

Akademinę dalį atidarius 
MLF pirm. V. Pėteraičiui, bus 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Seks prezidiumo sudarymas, 
MLF Dr. Vydūno premijos Akto 
skaitymas, premijų įteikimas, 
sveikinimai žodžiu ir raštu. 
Antrąsias premijas laimėjusių 
žodis.

Premijos laureatą dr. Domą 
Kauną ir antrąsias premijas 
laimėjusius — muzikologę 
Danutę Petrauskaitę bei 
Klaipėdos universiteto docentą. 
Albertą Jušką pristatys Premi
jos komisijos narys, Klaipėdos 
krašto atvadavimo dalyvis, isto
rikas, bibliografas Jonas 
Dainauskas.

Premijos laureatas dr. D. 
Kaunas skaitys iš premijuotos 
studijos „Mažosios Lietuvos 
knyga — lietuviškos knygos 
raida 1547-1940 m.”.

Akademinę dalį baigus Maž. 
Lietuvos himnu, vyks sol. 
Aldonos Buntinaitės paruošta 
koncertinė programa.

Premijų įteikimo popietė bus 
baigta iškilminga vakariene 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Pradžia 6:30 vai. vak.

Visi Maž. Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir ML fondo nariai 
bei plačioji lietuvių visuomenė 
kviečiami dalyvauti — šeš
tadienį vyksiančiose aukščiau

P*-
ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 

DAR GERIAU PATARNAUTI!

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES - susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė į priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse: ,
2929 VVEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 VV. 71 St., Chicago, IL 60629
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 VV. 35 St., Cicero, II 60650

Tel. 800-994-7600 
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
VVILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

.DRAUGAS, Lo iadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

PADĖKA 
1 A.tA.

ALGIRDUI ANTANUI 
PETRULIUI

mūsų brangiam Vyrui, Tėvui, Seneliui ir Broliui mirus 1995 
m. birželio mėn. 27 d. St. Pete Beach, Floridoje, nuoširdžiai 
dėkojame Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield, MI 
klebonui kun. V. Kriščiūnevičiui už atliktas religines apei
gas, šv. Mišias ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą.

Dėkojame visiems giminės, draugams ir pažįstamiems 
atvykusiems atsisveikinti su Algirdu ir palydėti jį į Amžiną 
Poilsį.

Ypatinga padėka dr. A. ir E. Miliams už jų nuoširdų rūpes
tį Algirdui sergant Floridoje ir Algiui Augūpui už tartus jaut
rius žodžius draugų vardu atsisveikininfo vakare.

Nuoširdi padėka visiems, kurie įamžino Algirdą Lietuvių 
Fonde, kurie aukojo šv. Mišioms ir už aukas šeimai, kurios 
buvo įteiktos Lietuvos Dukterų draugijai. Ačiū už užuojau
tas žodžiu, raštu, laiškais, gėlėmis, per spaudą ar mintimis. 
Dėkojame laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems asmeniškai 
padėkoti neturėjome galimybės. «

Dėkojame laidotuvių direktorei p. Jolandai Zaparackienei 
už jos patarimus ir profesionalų patarnavimą.

Liūdinti Petrulių šeima, giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje.

A.tA.
JONUI RIMKŪNUI

mirus, žmonai IRENAI, sūnums ir jų šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą.

Union Pier Lietuvių Draugija

UNIKALUS RADINYS JONIŠKIO CENTRE
Vidurvasarį plačiame Joniš

kio centre, kasdami griovį ryšių 
kabeliui, darbininkai, maždaug 
metro gylyje, aptiko žmogaus 
kaulus, du ietigalius ir žalvarinį 
smeigtuką su grandinėle.

Kaip sakė darbus prižiūrinti 
Šiaulių „Aušros” muziejaus ar
cheologijos skyriaus vyr. specia
listė A. Šapaitė (nuo 1992 m. 
gruodžio mėn. atliekant žemės 
kasimo darbus urbanistikos ar
ba archeologijos paminklo zono
je, o Joniškis į ją įeina, reika
linga archeologo priežiūra), čia 
esanti viduriniojo geležies am
žiaus laidojimo vjeta. Tą faktą 
leidžia konstatuoti trikampė 
smeigtuko galvutė su pusrutu
lio formos buoželėmis kam
puose. Tokie smeigtukai buvo 
nešiojami VII-VIII a. Šiaurės 
Lietuvoje ir Žiemgaloje, dabar
tinėje pietų Latvijoje.

minėtuose susirinkimuose, o 
sekmadienį — Premijų įteikime 
ir iškilmingoje vakarienėje.

Turint klausimų, prašoma 
kreiptis į Ramūną Buntiną, tel. 
(708) 969-1316.

IR

Atkastas kapas yra kario, nes 
kape rastos ietys (į moterų 
kapus ginklai nebuvo dedami). 
Segtukas tuomet buvo ne tik 
vyrų papuošalas, bet ir priemo
nė drabužiams susegti.

Archeologė mano, kad dabar
tiniame miesto centre gali būti 
visas VII-VIII a. kapinynas, nes 
po vieną paprastai nebuvo laido
jama. Todėl A. Šapaitė kartu su 
Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejaus direktoriumi K. Ba- 
čionu kreipėsi į rajono savival
dybę prašydami leisti tęsti ar
cheologines paieškas. Meras ne 
tik leido, bet ir sutiko iš viešų
jų darbų fondo paremti finan
siškai.

Remiantis preliminariais duo
menimis, galima spėti (nors pati 
A. Šapaitė buvo labai santūri), 
kad dabartinio Joniškio miesto 
vietoje (ar jo dalyje) būta 
gyvenvietės su Šiai vietovei 
būdinga kultūra ir istorija.

Joniškio istorijos pradžia gali 
būti nukelta ne vieną šimtmetį 
atgal, negu'kad jo vardas pirmą 
kartą paminėtas rašytiniuose 
šaltiniuose.

(LA, 08.05)

Anthony B. Petkus 
Donald A. Petkus 
Donald M. Petkus 
Darius Marchėrtas 
Marius Buivydas

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Ramutė Budvytytė ir Re
gina Misgirytė, Šv. Kazimiero 
kongregacijos seselės, mielai su
tiko Ateitininkų studijų dienose 
rugsėjo 1-4 d., Dainavoje, pasi
dalinti įspūdžiais su besidomin
čiais klausytojais apie kateche
tikos pastangas Lietuvoje. Visi 
kviečiami registruotis šiuo tele
fonu: (708) 361-2557.

Juozas Kredys, „Lietuvos 
našlaičių globos” komiteto na
rys, išvyko Lietuvon ir žada ten 
praleisti kelis mėnesius. Vie
šėdamas Lietuvoje, aplankys 
komiteto globojamus našlaičius 
ir jų globėjus.

Janina Peleckienė, Vytauto 
Didžiojo Šaulių rinktinės, Čika
goje Vasario 16 gimnazijos 
paramos būrelio pirmininkė, su
rinko ir gimnazijai pasiuntė 340 
dolerių.

„Lietuvos aidas”, Vilniuje 
leidžiamas tautinės, krikščio
niškos minties dienraštis, 
plačiai skaitomas ir JAV, duo- 
Ba daug žinių iš įvykių krašte, 
pasaulyje, versle, ūkyje, teisė
saugoje, politikoje, kultūroje ir 
sporte, nevengdamas iškelti 

. krašte vykstančias negeroves ir 
i korupcijos palaikytojus. Jo pre- 
i numeratą galima užsakyti pas 
i JAV įgaliotinį Bronių Juodelį, 
itel. (708) 986-1613.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokykloje 
mokslo metai prasidės pirma
dienį, rugpjūčio 28 d., 7:45 vai. 
ryte. Tuo laiku visi mokiniai jau 
turi būti susirinkę mokyklos 
aikštėje. Mokyklos vadovybė 
praneša, kad dar galima užre
gistruoti ir naujus mokinius. In
formacijos teikiamos telefonais: 
(312) 476-0571 arba (312) 
476-5135.

BALFo gegužinės rengėjai 
maloniai laukia svečių iš arti ir 
toli, jaunų ir senų, vaikų ir su
augusių, ir visos lietuviškosios 
visuomenės, kuri jau per 51-rius 
metus rėmė šią artimo meilės 
organizaciją ir dabar teberemia. 
Vargstančiųjų vardu gegužinės 

-rengėjai nuoširdžiai visiems 
dėkoja. Gegužinė vyks rugpjūčio 
27 d., sekmadienį. Pradžia 12 
vai. Jaunimo centro patalpose.

x A.a. Juozo Luko, gyvenu
sio Philadelphijoje, atminimą 
pagerbdamas Jame W. Palsir 
Lietuvos našlaičiams paaukojo 
$50. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojui dėkojame. „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas.

(sk)

x TRANSPKAK praneša: 
„Šiuo metu darbo biržų duome
nimis Lietuvoje ieško darbo 
daugiau kaip 108 tūkst. žmonių, 
iš jų Vilniuje beveik 50 tūkst.”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Šeštadienį, rugsėjo 9 d., tarp 
10 vai. r. ir 2 vai. popiet, pla
nuokite aplankyti Čikagos Field 
muziejų (Roosevelt Road ir Lake 
Shore Drive), ypač su vaikais. 
Muziejuje ruošiama „Neighbors 
Day” — bus pademonstruojamos 
įvairios daugiaetninės Čikagos 
gyvenimo ir kultūros apraiškos: 
muzika, tautiniai šokiai, įvai
rios ekspozicijos bei specialios, 
progai pritaikytos, parodos. 
Tautinius šokius atliks Ameri
kos indėnai (Blackhawks), pran
cūzai, airiai, brazilai, čiliečiai, 
Haiti salos gyventojai, lenkai, 
norvegai, meksikiečiai ir lietu
viai. Be to, bus kitokių įdomy
bių mažiems ir suaugusiems. 
Įėjimas suaugusiems 5 dol., vai
kams — 3 dol. (kiekvieną dieną), 
taip pat 3 dol. vyresnio amžiaus 
asmenims ir moksleiviams bei 
studentams, turintiems tapaty
bės įrodymus. Pažymėtina, kad 
kiekvieną trečiadienį įėjimas į 
muziejų nemokamas, todėl pra
vartu ta lengvata pasinaudoti ir 
aplankyti šį turtingą gamtos ir 
žmonijos kultūros istorijos 
muziejų, į kurį atvyksta turis
tai iš viso pasaulio.

Aleksas Lauraitis, American 
Travel Service savininkas, užsi
sakė stalą į „Draugo” puotą, 
kuri bus rugsėjo 21d. Martini- 
que salėje.

Jūra Viesulienė Los Angeles atei
tininkų sendraugių suruoštoje dail. 
Romo Viesulo kūrinių parodoje.

x Šviesios atminties a.a. 
Ona Šilienė, gyvenusi Miami, 
FL prieš mirdamf. , sunkiai 
sirgdama per dukrą Aldoną Ka- 
minskienę, paskyrė $300 
dviems Lietuvos našlaičiams 
metinę paramą. Reiškiame 
užuojautą velionės artimiesiems 
ir našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)

x Ieškau savo dėdės Al
fonso Vaitekūno brolių 
Vlado, Petro, Jono, Juozo 
Vaitekūnų ir sesers Bronislavos 
Naujokienės. Vladas Vai
tekūnas iki 1961 m. gyveno 
Čikagoj (7144 S. Sacramento 
Avė.), o Bronislava Waukegan’e 
(709 Sumac Pklw.). Rašyti: 
„Mūsų Lietuva, c/o Olga M. 
R. Lagoa, Rua Inacio 671 — 
V. Zelina, 03142-000 Sao 
Paulo — SP Brazil.

(sk)
x TRANSPAK skyrius Le- 

monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius vasa
ros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždaryta. 
Penktd. 3-7 v. v., sekmd. 8:30 v.r.
- 2 v. p.p. bus atidaryta, kaip 
visada. Transpak tel. 312- 
436-7772, 708-257-0497.

(sk)
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ainbassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)

IŠVYKA Į MORTON 
ARBORETUM

Šių metų rugpjūčio 4 d. Vyres
niųjų lietuvių centro vadovybė 
suruošė išvyką į didžiulį parką, 
apimantį 15,000 akrų plotą, 
kuris randasi 25 mylios nuo 
Čikagos.

Keliauti mėgstu. Pabundu 4 
v.r., lietutis lyja, kurio mums 
dabar labai reikia. Bet kaip su 
iškyla? Gal atšauks? Nustatytu 
laiku važiuoju į „Seklyčią”. 
Randu jau beviek visus susi
rinkusius. Nematyti nei vieno 
susirūpinusio dėl lietaus. Visi 
tik švyti linksmais veidais ir 
džiaugiasi, kad ir vėl vykstame 
į gamtą. Oro juk neužsakysi. 
Mieste tvanku, todėl džiau
giamės, kad galime vykti į gam
tą sveikatos „pasisemti”. Kelio
nė neilga, maloni. Mums at
vykus, atvažiuoja iš anksto 
užsakytas traukinėlis. Buvome 
maloniai pasveikinti ir kviečia
mi susipažinti ir pasigrožėti di
džiuliu parku. Bematant ūž
imam vietas. Traukinėliui paju
dėjus, gidė pradeda pasakoti 
apie mus supančią aplinką. 
Nežinai kurion pusėn žiūrėti, 
kad nepraleistum kas gražiau
sia.

Daugiausia matosi lapuočiai 
medžiai, šimtamečiai ąžuolai. 
Už jų — retai matomi kedrai. 
Važiuojant toliau, eglynai, 
pušynai. Na ir ežerėlis, netoli jo
— ir žąsų pulkeliai puikuojasi 
pievelėje. Taip ir nepajunti, kad 
kelias trumpėja, o taip norėtųsi 
važiuoti važiuoti... Artėjam prie 
pagrindinio pastato. Matosi eilė 
valakinių riešutų medžių. Ilgas 
šakas nuleidę gluosniai, kurie 
visada iššaukia nostalgiją. Štai
— gėlių lysvės ir... Kelionės pa
baiga. Mes neskubame, kalba
mės, čirškiame kaip tie žvirb
liai. Visi randame bendrą kalbą, 
nors iškylautojų tarpe yra ir čia 
gimusių, prieš 45-50 metų 
atvykusių ir dabar neseniai 
atvykusių, ar į svečius ar nuola
tiniam gyvenimui apsistojusių. 
Nėra Jūs ir mes”, o visi esame 
„mes”. Vienos tautos vaikai! 
Kalbos sukasi apie medžius, 
uogas, grybus ir t.t.

Gerokai praalkome, girdžiu 
vy ’ e« "iminės tovą Ii
niuojant košę. Einame į užkan
dinę, pasirinkę kas kam 
patinka užkandžių, sėduiiu. 
reliais prie staliukų. Kalbos 
laikinai aprimsta. Užkandus 
pasigirsta balsų, kad suvenyrų 
krautuvėlė yra labai turtinga. 
Iš tikrųjų, einant koridoriais, 
sienos išdabintos puikiais parko 
paveikslais. Krautuvėlėj gausu 
įvairiausių prekių, pradedant 
smulkiais papuošalais, baigiant 
gražiausiais kilimais. Tad ir Li
dijos tvirta valia neišlaikė, nes 
nusipirko puikiausią kilimą.

Apsirūpinus suvenyrais, 
einame takeliais pasivaikščioti. 
Lietučiui lyjant, pasirodė liet
sargių paradas. Gražu! Gražuolė 
altana taip ir kviečia užeiti 
poilsiui. Atsisėdus stebi kiek 
akis užmato gamtą, prisimeni 
tėviškėlę ir pradedi niūniuoti 
dainelę... Tik negali nostalgija 
užkrėsti kitų, juk atvykome 
sveikatos „pasisemti”, tad mė
giname pajuokauti prisimin
dami linksmesnius nuotykius.

Nori ar nenori — autobusas 
mūsų laukia ir turime važiuot 
namolei. O. Lukienė

x Gyd. Korp! „Gaja” visuo
tinis suvažiavimas įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 10 d., 1 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Valdyba.

(sk)
x A.a. Emilijai Grubinskie- 

nei, Aldonos Sobieskienės ma
mytei, Lietuvoje mirus, jos atmi
nimą pagerbdami Aldona ir Ele- 
gijus Kaminskai aukoja $25 
Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojautą velionės 
dukrai ir artimiesiems, o auko
tojams dėkojame. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

Redaguoja J. Hiatas. Medžiagą siųsti; 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

VAIKYSTĖS DIENOS

Kas šviesių šviesiausia9
— Tai vaikystės saulė!
Kas skambių skambiausia?
— Gi vaikų daina.
Kas plačių plačiausia?
— Tai vaikų pasaulis.
O gražių gražiausia?
— Vaiko šypsena...

KATINĖLIS

Bėga, skuba katinėlis 
Margo svieto pakelėm.
Purku — murku baltutėlis 
Su gimtadienio gėlėm.

Net vartelių neatkėlęs,
Strykt prie durų. Oi smagu! 
Tau linkėjimai ir gėlės,
O nešėjui... botagu!

Laimutis B. Šv alkus

PRIE JŪROS

Vieną šiltą vasaros dieną ėjau 
prie jūros. Buvo labai gražu. 
Saulutė švietė, skraidžiojo bal
tos žuvėdros. Jos gražiai šūkavo, 
lyg ką sakydamos. Viskas atro
dė labai romantiškai. Pabuvusi 
visą dieną prie jūros, grįžau 
namo. Štai kokia buvo mano ta 
vasaros diena.

Svajonė Girdenytė

Į NAUJĄ NAMĄ

Šią vasarą, birželio mėnesį, aš 
persikraustysiu į kitą namą. Aš 
labai laukiu to laiko. Bet aš pa
siilgsiu dabartinių namų ir 
draugų. Naujoje vietoje aš susi
rasiu naujų draugų. Susipažin
siu su kitais draugais gyven
dama naujame name. Aš pasi
ilgsiu buvusio namo baseino.

Rima Šeštokaitė, 
Abi Ba! "S K »*al?

' ndaugi
.mos )

DAINAVOS PRADŽIA

Kaip atsirado Spyglys

Kartą atvyko didelis 
dramblys. Jis pabėgo iš zoolo
gijos sodo. Dramblys visur 
vaikščiojo, bet niekas jo nepa- 
gavo, nes buvo per didelis. 
Vieną dieną jis pamatė pelę ir 
pradėjo šokinėti. Tol šokinėjo, 
kol pelė nubėgo. Bešokinėda
mas jis padarė didelę duobę. Kai 
prisigėrė daug vandens, jo 
pilvas pradėjo augti. Pagaliau jo 
pilvas persprogo ir visas vanduo 
išsipylė į tą duobę. Su vandeniu 
kartu išsipylė ir visos žuvys, 
kurias jis buvo suėdęs. Taip atsi
rado Spyglys.

Aliukas Gylys, 3 būrelis. 

Žuvys

Visos žuvys pradžioje plaukio
jo kosmose. Vienos eros metu, 
žuvys pradėjo ieškoti tos plane
tos, kur galėtų plaukioti vande
nyje. Taip surado Žemę, įšoko į

Rašymo konkursą šiais mokslo metais Čikagos lit mokykloje laimėję V ir VI sk. mokiniai. Iš 
kairės: Povilas Žukauskas, Darius Sutrinavičius, Tomas Mikulis, Aušra Brooks, Daina Valaitytė, 
Erika Trejo, Vilija Pauliūtė ir Aliukas Brooks

ir

Skaitymo konkurso metu Čikagos lit. mokykloje mokiniai turėjo ne tik lietuviškas knygas per
skaityti, bet jas ir aprašyti. Čia keturi mokiniai, geriausiai tame konkurse pasireiškę. Iš kairės: 
Adelė Ročytė — VIII sk. Darius Sutrinavičius — V sk., Danius Čarauskas - III sk., Gediminas 
Bielskis - 1 sk. Nuotr. yiado žukau8ko

vandenį. Pranyko jų sparnai, jų 
vietoje atsirado irklai. 
Laurynas Valivonis, 4 būrelis

Barakai

Kartą vienas žmogus pasakė, 
kad mes negalime lauke gyven
ti. Jis paskambino į vieną sta
tybos kompaniją, kuri ir pastatė 
barakus: vieną mergaitėms, 
antrą berniukams. Visi tie 
žmonės ten gerai gyveno.

Karolis Užgiris, 4 būrelis.

Dainava

Žmonės surado Dainavą, nes 
jie norėjo įkurti stovyklą. Jie 

kad visi galėtų stovyk-

>airius Mik <1 i,4 būrelis.

Gamt lis

Anksčiau dinozaurai gyveno. 
Didelis dinozauras vaikščiojo. Jis 
buvo T-Rex. Jis vijosi maistą. Jo 
uodega padarė taką.

Petras Kuprys, 4 būrelis.
(Dainavos pasakų pilies 

laikraštėlis. 1994 JAS stovykla)

ŽOLINĖ

Tai katalikų bažnyčios šventė, 
primenanti Dievo Motinos Ma
rijos paėmimą į dangų. Lietuvių 
tautosakoje mažai minima šven- 
tė.Lietuvoje moterys, eidamos tą 
dieną j bažnyčią, nešdavosi 
gėlių puokštes, kurias kunigas 
palaimindavo arba pašventinda
vo. Namuose saugodavo tas gė
les, nes tai namų apsauga nuo 
nelaimių. Apie šią šventę žmo
nės yra sukūrę religinių pa
sakojimų — legendų, kurių vie
ną čia perteikiu. Kaip žinote, 
legendos ne visada turi ką nors 
bendro su tikrove.

Po tylaus ir vargingo gyveni

mo, Dievo Motina Marija buvo 
paimta į dangų, kur dabar ilsisi 
ir džiaugiasi, bei linksminasi 
amžinojoje šviesoje. Čia žemėje 
Ji vargo kartu su paprastais 
žmonėmis, beturčiais, o ten, 
dangaus linksmybėse — kara
liauja ir prie Jos kojų lenkiasi 
su didžiausia pagarba visos 
dangaus galybės...

Čia žemėje nebuvo Jai vietos 
trobelėje pagimdyti Dievo Sūnų, 
o ten Jai priklauso visos 
dangiškos platybės, žvaigždės ir 
puikiausi dangaus rojai.

Čia tvartelyje neturėjo kuo 
pridengti drebančio nuo šalčio, 
ant šieno paguldyto, savo Sū
naus, gi ten žiba stebuklinga 
šviesa įvairiausiais spinduliais, 
nesuskaitomi angelų būriai, 
stovi Jai prieš akis ir laukia 
paliepimo, pasirengę kiekvieną 
mm tarnauti.

Čia su birbynėmis piemenė
liai žaidė Jos Sūnui, o ten gieda 
be pertraukos Serapinai ir Ke- 
rubinai, net žvaigždės šokinėja.

(Pabaiga kitoje laidoje)

MANO KELIONĖ

Buvo ilga kelionė, kai aš 
skridau į Europą, kuri užtruko 
arti septynias valandas. Aš ne
galėjau užmigti, todėl truputį 
žiūrėjau Filmo. Skridome North- 
west Airlines lėktuvu. Ryto 
metą, iš tikrųjų mūsų laiku 
buvo naktis, davė valgyti 
kiaušinienės. Buvo skanu. Aš 
sėdėjau prie lango. Lėktuvas 
pradėjo leistis Londone. Jau 
buvo 11 valanda, o Bostone 7 
vai. vakaro. Buvome labai 
pavargę, kai išlipome iš lėktuvo. 
Mes nusisamdėme mašiną ke
lioms dienoms, nes iš Londono 
reikėjo važiuoti beveik penkias 
valandas į Bradfordą. Pirmą 
valandą išalkome. Suradome 
Burger King. Pavalgėme ir vėl 
toliau važiavome. Pagaliau

i.
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suradome kambarius nakvynei. 
Nors buvome pavargę, dar ėjo
me pasivaikščioti. Aplankėme 
tas vietas, kur mano tėvelis 
anksčiau gyveno, mokėsi ir par
duotuves, į kurias jis eidavo.

Dar vieną dieną praleidome 
Londone. Buvo labai smagu. Iš 
Londono skridome į Olandiją. 
Čia praleidome vieną dieną. 
Nieko ypatingo, panašu į Bosto
ną, yra ir McDonald. Iš Olandi
jos nuskridome į Varšuvą. Mes 
čia tik aerodrome tris valandas 
pabuvę, skridome į Vilnių.

Vilniuje mus sutiko visokios 
tetos ir dėdės. Visi bučiavo mus. 
Vieną naktį pas tetą nakvojom. 
Kitą dieną važiavome į Taura
gę. Čia susipažinau su pusse
serėm, kurių niekada nebuvau 
mačiusi. Taip pat ir su pusbro
liu. Jų vardai: Jurgita, Lina, 
Gintarė ir Vytukas. Susipaži
nom ir su tetomis. Džiaugėmės 
pamatę močiutę. Tauragėje mes 
ilgiausiai pabuvome. Iš čia dėdė 
Petras mus nuvežė prie 
Nemuno upės, į Rambyno kalną 
ir Dariaus-Girėno gimtines.

Angelika Kazakaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė.

GELEŽINĖ SKRYNIA

Kartą 3 žmonės (Parkapės 
lauke) kasę ir atkasę geležinę 
skrynią. Atbėgo 3 šunes, palojo 
ir nubėgo, — kasėjai neišsigan
do. Kai tik šunes dingo, tuoj 
pasirodė 3 kareiviai ir pradė
jo statyti kartuves. Vienas 
kareivis sušuko: „kurį pirma 
imsim?” Kasėjai metė kastuvus 
ir pabėgo, — jiems pasidarė bai
su, vienas net mirė iš išgąsčio. 
Vėliau atėję skrynios neberado. 
(Pasakojimas girdėtas Davainių 
kaime, Dusetų valsčiuje. Užrašė 
B. Urbonas, 1935 m.)

PALAIDŪNAS IR 
KREGŽDĖ

Palaidūnas, praūžęs (lengvai 
sunaudojęs) tėvo palikimą, pa
siliko sau tik apsiaustą (švarką). 
Kartą, pamatęs per anksti 
atskridusią kregždę, pamanė, 
kad jau vasara ir jam neberei
kalingas apsiaustas, nunešė jį ir 
pardavė. Bet kai grįžo žiema ir 
paspaudė smarkus šaltis, palai
dūnas bevaikštinėdamas išvydo 
(pamatė) sušalusią kregždę ir 
tarė:

— Nelaimingoji, tu ir mane, ir 
save pražudei.

Pasakėčia rodo, kad viskas, 
kas daroma ne laiku, yra pavo
jinga.

Ezopas
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