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Konservatorius į Seimo
rinkimus ves V. Landsbergis
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS)
— Pirmadienio vakarą įvyko
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) prezidiumo po
sėdis, kuriame aptarti pasi
rengimai spalio 8 dieną įvyk
siantiems Seimo rinkimams.
Konservatorių vadovybė nea
bejoja, kad partijai Seimo rin
kimų metu turi vadovauti Vy
tautas Landsbergis.
Anot pranešimo, prezidiu
mas laikosi nuostatos, kad
konservatoriai į Seimo rinki
mus turėtų eiti su Vytautu
Landsbergiu, kaip partijos pir
mininku.
Praėjusią savaite spauda,
remdamasi
konservatorių
frakcijos Seime nariais, pra
nešė, jog įvairiuose partijos
lygmenyse kalbama apie tai,
jog V. Landsbergį partijos va
dovo poste turi pakeisti prem
jeras Andrius Kubilius. Be to,
žinoma, kad V. Landsbergis
yra nepopuliarus kai kuriuose
partijos skyriuose, ypač ke
liuose skyriuose Aukštaitijoje.
Viešosios nuomonės apklau
sose V. Landsbergis seniai yra
iškritęs iš populiariausių poli
tikų rato.
Anot konservatorių spaudos
tarnybos, pasirengimo rinki
mams į Seimą grupės vadovu

A p d o v a n o t i žydus gelbėję
P a s a u l i o teisuoliai l i e t u v i a i

paskirtas A. Kubilius.
Seimo rinkimų 1996 m.
metu konservatorių rinkimų
kampanijai vadovavo Riman
tas Pleikys. Dabar jis yra Nuo
saikiųjų (konservatorių) frak
cijos,
subūrusios
buvusio
premjero Gedimino Vagno
riaus šalininkus, seniūnas.
Gegužės 13 dieną įvyksian
čioje konservatorių partijos
konferencijoje numatoma pa
tvirtinti partijos kandidatų į
Seimą sąrašų sudarymo, kan
didatų iškėlimo vienmandatė
se apygardose principus ir
tvarką. Rugsėjo 2 d. numato
ma sušaukti konservatorių
partijos suvažiavimą, kuriame
bus sudaryta partijos vadovy
bė. Suvažiavimas rinks pirmi
ninką, jo teikimu tvirtins pa
vaduotojus, rinks 15 tarybos
narių.
V. Landsbergis, kuris buvo
konservatorių vadas nuo pat
partijos įsikūrimo 1992 m.,
pastarąjį kartą pirmininku iš
rinktas III partijos suvažiavi
me 1998 m. lapkritį.
Pernai per dvi neeilinio IV
suvažiavimo dalis buvo pa
keista partijos
vadovybės
struktūra bei demokratizuoti
įstatai.

Seimas skubotai apsisprendė dėl
IAE pirmojo bloko uždarymo
Vilnius, gegužės 1 d. (BNSElta) — Seimas antradienį
ypatingos skubos tvarka pri
ėmė prieštaringai vertinamą
įstatymą, kuriuo numatyta iki
2005 metų uždaryti Ignalinos
atominės elektrinės pirmąjį
bloką.
Už šį, istoriniu laikomą,
sprendimą balsavo 67, prieš
— 25, susilaikė 2 Seimo na
riai.
Seimo Etikos ir procedūrų
komisijai nustačius ankstesnį
Statuto pažeidimą, antradienį
Seimo visuotiniame posėdyje
buvo surengtas projekto svar
stymo tęsinys. Etikos ir
procedūrų komisija padarė
išvadą, kad balandžio pabai
goje posėdžio pirmininkas Ar
vydas Vidžiūnas pažeidė pro
cedūras, neatsižvelgęs į opozi
cijos pasiūlymus padaryti pro
jekto svarstymo pertrauką.
Antradienį posėdyje svarsty
tas Ekonomikos komiteto pa
tobulintas projektas. Po svar
stymo projektui buvo pritarta.
Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis pasiūlė priimti
įstatymą ypatingos skubos
tvarka, ir šiam siūlymui dau
guma parlamentarų pritarė.
Projektą „stumiantys" kon
servatorių atstovai smarkiai
„susikirto" su buvusio prem
jero Gedimino Vagnoriaus
šalininkais
nuosaikiaisiais
konservatoriais bei opozicinių
Socialdemokratų ir LDDP
frakcijų atstovais, kurie kriti
kavo absoliučią daugumą įsta
tymo nuostatų.
Pagrindinis „per ankstyvo"
IAE uždarymo kritikas G.
Vagnorius teigė, kad Seimas
ypatinga skubos tvarka prisii
ma valstybei 20 mlrd. litų
įsipareigojimus. „Skubus vie
našališkas įstatyminis įsipa
reigojimas artimiausiu metu
uždaryti pirmąjį bloką, nega
vus tokios branduolinės sau
gos ekspertų rekomendacijos
ir nesulaukus tarptautinių fi
nansinių institucijų pasiža
dėjimo dėl būtinos realios fi
nansinės paramos, yra neatsa-
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kingas ir neprotingas politinis
sprendimas, kuris artimiau
siais metais užkraus varga
nam šalies biudžetui papil
domą milijardinę naštą, žen
kliai padidins elektros energi
jos tarifus ir dar apsunkins
šalies ekonominę ir daugelio
žmonių socialinę būklę", rašo
ma G. Vagnoriaus pranešime
spaudai.
Anot G. Vagnoriaus, panašų
žalingą Lietuvai sprendimą
1994 m. buvo priėmęs Adolfo
Šleževičiaus vyriausybės ener
getikos ministras, pažadėda
mas dar 1998 m. uždaryti
pirmąjį Ignalinos atominės
elektrinės bloką, dėl ko vėliau
labai pasunkėjo Lietuvos dery
binės pozicijos su įvairiomis
tarptautinėmis institucijomis.
• Tada Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) ir dabarti
nio Seimo vadovas apkaltino
LDDP valdžią valstybės in
teresų išdavimu.
„Toks valstybės vadovų po
litinis nenuoseklumas gali at
sieiti mokesčių mokėtojams
milijardus litų, o be realių fi
nansų negalėjimas įvykdyti
sunkaus vienašališko įsipa
reigojimo — ilgam atidėtų de
rybų pabaigą ir naudingą Lie
tuvai narystę Europos Sąjun
goje", perspėjo Seimo nuosai
kiųjų konservatorių frakcijos
įtakingas narys.
* Demokratu ir Tėvynės
liaudies partijos antradienį
paskelbė įkuriančios savo ben
drą frakciją Seime. Kaip vi
suotiniame Seimo posėdyje pa
reiškė Tėvynės liaudies parti
jos (TLP) pirmininkės pava
duotojas, Kovo 11-sios akto
signataras Vidmantas Žieme
lis, įkuriama Jungtinė demok
ratų ir Tėvynės liaudies parti
jų frakcija, kuri suburs tris
abiem partijoms Seime atsto
vaujančius parlamentarus —
TLP pirmininkę Laimą And
rikienę, Demokratų partijos
pirmininką Saulių Pečeliūną
bei V. Žiemelį. Frakcijos pag
rindinis tikslas — stiprinti de
mokratinę bei modernią Lietu-

Nuotr.: Margučių ridenimo

Vaikų globos namų auklėtiniai
linksminosi Atvelykio šventėje
Vilnius, balandžio 29 d.
(Elta) — Lietuvos prezidento
žmona Alma Adamkienė pre
zidentūros kieme šeštadienį
surengė Atvelykio šventę vai
kų globos namų auklėtiniams.
Šventėje dalyvavo ir preziden
tas Valdas Adamkus.
Iš viso prezidentūroje sve
čiavosi apie 200 vaikų S įvai
rių vaikų globos namų — Tra
kų, Merkinės, Švenčionėlių,
Pabradės, Marijampolės, Vil
niaus bei Viešintų. Šeštadienį
susirinkę prezidentūroje pir
majai valstybės porai bei savo
draugams jie šoko, dainavo ir
vaidino
Garsiojo Viešintų klojimo

teatro pamaina — to paties
kaimo mažieji, su.-:oūrę į vai
kų folkloro teatrą ..Žaginys",
suvaidino nuotaikią, tauto
sakos motyvus atliepiantį
spektaklį. Pasak šio teatro va
dovės Galinos įGermanavičienės, penkerių inetu jubiliejų
švenčiantis kolektyvas, pripa
žintas tarptautini: "jse festiva
liuose, šiemet reng.asi kelio
nei į Japoniją, kur vyksian
čiame pasauliniame teatrų
festivalyje „Žaginys" atsto
vaus Lietuvos kultūrai.
Vėliau vaikų globos namų
auklėtiniai dalyvavo atvelykinių margučių ridenimo varžybose. dainavo ir šoko, papieta-

UAB „Lietuvos aidas"
direktorius prašo kelti
Vilnius, gegužės 1-2 d.
(BNS) — UAB „Lietuvos ai
das" direktorius Algimantas
Patamsis pirmadienį paprašė
Vilniaus apygardos teismo
iškelti bankroto bylą bendro
vei.
Antradienį A. Patamsis at
sistatydino iš UAB „Lietuvos
aidas" direktoriaus pareigų.
Pirmadienį atsistatydino dien
raščio „Lietuvos aidas" vyriau
siasis redaktorius Rimantas
Varnauskas. Šie žingsniai pa
daryti po to, kai kontrolinį
laikraščio akcijų paketą įsigijo
verslininkas Algirdas Pilvelis,
vadovaujantis neįtakingai Re
formų partijai.
A. Patamsis teigė, kad pa
reiškimas teismui dėl bankro
to bylos iškėlimo nėra susijęs
su tuo, kad laikraščio savinin
ku tapo A. Pilvelis. Anot di
rektoriaus, tai padaryti jį
įpareigoja Bankroto įstaty
mas, kurį privalu vykdyti, kas
bebūtų laikraščio savininku.
A. Patamsio pareiškime teis
mui rašoma, kad UAB „Lie
tuvos aidas" pagal 1999 m. ir
pagal 1998 m. veiklos rezulta
tus ir pateiktą Valstybinei
mokesčių inspekcijai finansinę
atskaitomybę yra nemoki. Tai
yra, bendrovės įsipareigojimai
viršija nuosavą kapitalą".
Anot dokumento, 1999 m.
gruodžio 31 d. bendrovės įsi
pareigojimai buvo 5,128,390
litų, tai yra per vienerius me
tus padidėjo daugiau nei 1
vos valstybę, besiremiančią
laisvų
piliečių
iniciatyva.
Frakcijos seniūnu išrinktas V.
Žiemelis.
>BNS.

milijonu litų. Pagal balansą
1999 m. gruodžio 31 d. ben
drovės nuosavas turtas buvo
3,358,408 litai. t.y. 130,000
litų mažesnis, nei 1998 gruo
džio 31 diena. „Taigi, ben
drovės įsiskolinimai viršija
nuosavą turtą beveik dvigu
bai.
Tolimesne bendrovės
veikla vestų p ne kreditorių
apgaulės", rašoma pareiškime
teismui.
Anot dokumento, bendrovė
nebegali mokėti darbo užmo
kesčio savo darbuotojams ir
yra įsiskolinusi jiems daugiau
nei 350,000 litu. Be to, pasak
pareiškimo, bendrovė nebegali
atsiskaityti už gautas prekes
ir paslaugas, nebesugeba vyk
dyti įstatymais nustatytų pri
valomųjų mokėjimų ir nebe
gali mokėti priteistai sumų.
Todėl, vadovaujantis Lietu
vos įmonių bankroto įstatymu.
UAB „Lietuvo- aidas" direk
torius prašo iškelti bendrovei
bylą. A. Patam-is sakė, kad A.
Pilvelis primygi nai jo prašė
nerašyti pareisi.mo del ban
kroto bylos iškt-kmo, bet jį tai
įpareigojęs padaryti įstaty
mas.
A. Pilveliui turint kontrolinį
„Lietuvos aido" ; akėtą, visuo
tinis akcininku -usirinkimas
praėjusį penkta^enį balsavo
prieš kreipimas; i teismą dėl
bankroto, bylos skėlimo. A.
Pilvelis, kuris r anksčiau
buvo vienas papr ndinių „Lie
tuvos aido" akcininkų, įsigijo
kontrolinį bendrovės akcijų
paketą, praėjusia savaitę su
pirkęs jas iš kito akcininko —
nuosaikiojo
konservatoriaus
Sauliaus Šaltenio.

Vilnius, gegužes 2 d. (BNS)
— Antradienį, minėdamas An
trojo pasaulinio karo holokausto aukų atminimo — Ka
tastrofos dieną, Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus di
deliam būriui Pasaulio teisuo
lių ar jų palikuonims įteikė
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius.
Tarp 51 apdovanotųjų — in
teligentijos atstovai, katalikų
dvasininkai, darbininai, ūki
ninkai, kurie, kaip teigiama
prezidento dekrete, „nepaisy
dami mirtino pavojaus sau ir
savo seimai, Antrojo pasauli
nio karo metais geibejo žydus
nuo naciu genocido".
1= apdovanotųjų 33 asmenys
jau yra mirė. įkaitant tris ku
nigus — Bromu Gotautą. Kaz;
Kavaliauską ir Nikodemą
••OjrTlį ĮfilTiHH Jiems skirtus
kryžius priėmė lietame žydų
muziejus bei Šiaulių ir Kai
šiadorių
vyskupijos.
Kęstučio Vanago ' Elta t r.uotr.
Žūvančiųjų geibejimo kry
vo greitojo maisto restorane
žiais apdovanoti ir garsios
„Užsuk".
Venclauskų šeimos atstovai.
Šventę prezidentūroje parė Jau mirusi Stanislava Vencmė „Glaxo Welcome", „Naujo
lauskienė buvo žymi Šiaulių
ji Rūta", „Master Foods", „Co
dramos teatro aktorė.
ca-Cola Bottlers Lietuva", A.
Holokausto diena pasaulyje
Gricevičiaus lietuvių saldainių
minima,
pagerbiant Varšuvos
fabrikas „Rūta", taip pat
geto
sukilimą,
žiauriai nu
„Bristol-Myers. Sąuibb Commalšintą
1944
metų
gegužės
pany".
2-ją.
Atvelykio šventę vainikavo
„Lemtingi tų metų įvykiai
baletas „Silfidė" Lietuvos Na
cionaliniame operos ir baleto tapo tragiški visoms tautoms
ir valstybėms, kuriose naciai
teatre.
Atvelykio šventę vaikams bei jų kolaborantai vykdė hoprezidentūroje A. Adamkienės lokaustą. Daugeliui tai tapo
labdaros ir paramos fondas moralės ir žmoniškumo iš
rengia jau treti metai iš eilės. mėginimu. Turime pripažinti,
kad ne visi šį išmėginimą
* Oficialiai K a u n e p o sa išlaikė. Bet negali išnykti iš
vivaldybių tarybų rinkimų istorijos ir tas faktas, kad
pirmą kartą praėjusį sekma priešinantis prievartai ir su
dienį lankęsis Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis
stengėsi kuo mažiau bendrau
ti su savo aršiu kritiku, nau
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS)
juoju miesto meru Vytautu
Šustausku, teigia „Lietuvos — Centro sąjungos pirminin
rytas" (05.02). „Iš mūsų pusės kas Romualdas Ozolas linkęs
buvo parodytas svetingumas, įsiklausyti į parlamentarės
bet jį V. Landsbergis pabrėž liaudininkės Laimos Andrikie
tinai ignoravo. Reikia tikėtis, nės įspėjimą, kad Vakaruose
kad Seimo pirmininkas vis blanksta entuziazmas dėl
dėlto persilauš, tačiau tai jau NATO plėtros antrosios ban
jo problemos", laikraštis cituo gos.
ja V. Šustausko žodžius ir pri
„Aš nedramatizuoju, bet
mena, jog praėjus; sekmadienį žiūriu rimtai", spaudos konfe
Kaune lankęsis V. Landsber rencijoje antradienį sakė cent
gis kartu su V. Šustausku ati ristų vadas. Jis citavo senovės
dengė Steigiamojo Seimo 80- graikų patarlę „dievais tikėk,
mečiui sukurtą atminimo len bet savimi visų pirma pasi
tą. Čia nutiko įvykis, kurį tikėk" ir sakė, kad Lietuvos
kauniečiai iškart pavadino is ateitį Šiaurės Atlanto sąjun
toriniu — du politikai vienas goje nulems pirmiausia jos pa
kitam paspaudė rankas. Taigi čios sugebėjimai apsiginti nuo
— „Kaune — priverstinės pa išorės grėsmių.
liaubos".
'Eltai
Praėjusią savaitę Tėvynės
liaudies
partijos pirmininkė,
* Specialiųjų t y r i m ų tar
Seimo
narė
Laima Andrikienė
nyba (STT), antradienį Sei
po
vizito
JAV
pareiškė, kad
me priėmus STT įstatymą, ta
įtakingų
Amerikos
politikos
po atskaitinga prezidentui ir
veikėjų
požiūris
į
NATO
plėt
Seimui, o jos vadovą skirs ir
ros
antrąjį
ratą
yra
skeptiš
atleis prezidentas. Iki šiol nuo
1997 m. veikiančios STT veik kas, o jeigu Senate ir Atstovų
la buvo apibrėžta Policijos įs rūmuose dėl Lenkijos, Čekijos
tatyme. Ši tarnyba veikė prie ir Vengrijos būtų balsuojama
Vidaus reikalų ministerijos. iš naujo, neįvyktų ir pirmoji
Svarbiausios jos užduotys — sąjungos plėtros banga.
Pasak R. Ozolo, centristai
tai kova su korupcija, antiko
didelę
reikšmę teikia Lietuvos
rupcinių užkardymo progra
mokslinėms
pajėgoms, kurios
mų rengimas.
.Eitai
gali sustiprinti Lietuvos gali
* Neretai Seimo, vyriau mybes gintis. Centristų vadas
sybės nariai teigia* kad bū teigė esąs susižavėjęs Kauno
tina atgaivinti pramonę ir ne technologijos universiteto Gy
darbo problema išnyks. „Nie nybos technologijų instituto
ko panašaus. Štai ir Europoje,
ir Amerikoje pramonėje dirba kirpyklos, nei batų dirbtuvės,
po 17 proc. žmonių. Kur kiti? nei kitų įmonėlių, teikiančių
Jie teikia paslaugas. Taigi ir paslaugas. Štai kur rezervas
pas mus derėtų plėsti pas nedarbui kaime sumažinti",
laugų sferą. Dabar nuvažiavęs teigė Valstybės konsultantas
į kokį miestelį nerasi jame nei Vygandas Paulikas.
"Eitai

žvėrėjimui, ne vienoje val
stybėje žydai buvo slepiami ir
gelbėjami. Jums ačiū, kad Lie
tuva nėra išimtis", sakė V.
Adamkus.
Pasak prezidento, „žmogiš
kumo ir gyvybės galia nepaly
ginti stipresnė už pastangas
naikinti, plėsti, žudyti. Jūsų
poelgiai buvo vertingesni už to
meto pasaulio galingųjų poli
tikų veiklą". Apgailestauda
mas, kad į nemažai skaudžių
istorijos klausimų neatsakyta
iki šiol, V. Adamkus pažy
mėjo, kad ateitį lemia nauji
žmones. Pasak prezidento, jie
supranta, kad nei vienas
žmogus, nei viena tauta, nei
valstybė nesukurs jokios ge
rovės, griaudama svetimus gy
venimus ir likimus.
Įteikus apdovanojimus, į
gausiai susirinkusiuosius krei
pėsi viešnia iš Bostono Rosian
Zerner, kurią, anuomet šešia
metę mergaitę, Kaune iš
gelbėjo seserys Lida Golubovienė ir Natalya Fugalevičiūtė. Ne vienas lietuvis rizi
kavo, gelbėdamas ir jos mo
tiną, o jos tėvas spėjo iš Kauno
geto pabėgti pas rezistentus.
Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininko pavaduotoja
Maša Grodnikienė savo tau
tiečių vardu padėkojo gelbė
tojams, kuriuos pagerbia Iz
raelio valstybė, suteikdama
tauriems bebaimiams žmo
nėms Pasaulio teisuolių var
dus.
Lietuviai, gelbėję žydus, Lie
tuvoje paprastai yra apdova
nojami du kartus per metus —
Katastrofos dieną ir rugsėjį —
Žydų genocido dieną.

Nuogąstavimai dėl NATO
plėtros lydi ne vieną politiką
sukurtais unikaliais lazeri
niais šaulių treniruokliais
„LT-1" ir„ LT-2" bei stebėjimo
ir ginklo nutaikymo į taikinį
riboto matomumo sąlygomis
įtaisu .Apuokas".
Jis taip pat pareiškė pamė
ginsiąs gauti krašto apsaugos
ministro leidimą kelias dienas
kariuomenės bazėje Rukloje
stebėti karių gyvenimą „nuo
ryto iki vakaro ir nuo vakaro
iki ryto".
Pernai vasarą Estijos prem
jeras Mart Laar kelias dienas
tarnavo kariuomenėje, taip
mėgindamas padidinti visuo
menės paramą savo valstybės
karinėms pajėgoms.
Pasak centristų vadovo,
praėjusios savaitės pabaigoje
Centro sąjunga Palangoje su
rengė konferenciją „Nacionali
nis saugumas amžių sandūro
je". Konferencijoje „kaip akty
vūs klausėjai" dalyvavo ir
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) bei Lietuvos liberalų
sąjungos atstovai. Konferenci
joje buvo pažymėta, kad vals
tybinis saugumas privalo iš
likti viena pirminių valstybės
ir visuomenės veiklos krypčių.
Konferencijos dalyviai nu
tarė pasiūlyti vyriausybei su
daryti darbo grupę, kuri pa
rengtų Nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymo pataisas
bei jų mokslinį pagrindimą.

KALENDORIUS
Geguies 3 d.: Sv. Pilypą* ir Jo
kūbas, apaštalai; Aleksandru. Arvystas, Juvenali*. Kantvyde
Gegutes 4 d.: Antanina, Bertas,
Dargaites. Florijonas. MmUute. Mo
nika

DRAUGAS, 2000 m. gegulės 3 d., trečiadienis
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j . v.s. Irena Regienė

SVEIKINAME
Sveikiname „Skautybės kelią" švenčiantį garbingą sukaktį.
Taip pat sveikiname ilgametę redaktorę j.v.s. Ireną Regienę.
„Skautybės kelio" puslapyje kiekvieną savaitę randame puikius
straipsnius, pranešimus, sveikinimus ir žinias apie skautišką
veiklą vienetuose. „Skautybės kelio' puslapis „Drauge" yra ypa
tingai svarbus šaltinis Skautijai, nes visuomenė ir skautiška
šeima skaito ir džiaugiasi pasiekimais, liečiančiais jaunimą ir
jo veiklą.
Linkime daug laimės, sėkmės ir ištvermės „Skautybės keliui"
ir sesei Irenai.
Budėkime!
v.8. Birutė Banaitienė
Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos pirmininkė
v.s. Romas Otto
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias skautininkas
V A fil. Rita Penčylienė
Lietuvių Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke
v.s. fil. Rimas Griškelis
Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkas

j.v.s. Irena Regienė, „Draugo re
daktore, jau ; metus redaguoja
„Skautybės kt ..f.
s prel Juozas Prunskis, ilgametis
„Draugo" redaktorius, nesant re
daktoriaus, redagavo ir „S. K.".

j . v. s. fil Bronius Juodelis, pirma
sis ir penktasis redaktorius.

DR. PETRAS KISIELIUS
INKSTU. P0SLES. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
CsntortorHeatt,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2809

„SKAUTYBĖS KELIUI" —
50 METŲ
Rodos, taip neseniai buvo tie
pirmieji žingsniai „Skautybės
kelyje" dienraščio „Draugo"
trečiadienių puslapiuose ir
štai — auksinis jubiliejus! Ro
dos, taip neseniai „Draugo" re
daktorius kun. K. Barauskas
kvietė i „Skautybės kelio" re
daktorius, — tuo keliu jau ke
liauta pusė šimtmečio šioje At
lanto pusėje. Dalis buvusių re
daktorių jau amžinybėje. Da
lis — „pensijoje". Tik iš redak
cinio kolektyvo likusi vienin
telė j.v.s. Irena Regienė jau 36
metai be poilsio, be pertrau
kos tempia redaktorės vežimą.
Pirmasis skautų skyrius,
pavadintas „Skautybės keliu",
„Drauge" pasirodė 1950 m. ba
landžio 19 dieną, trečiadienį,
be skyriaus redaktoriaus, jį
tvarkant patiems „Draugo" re
daktoriams: pradžioje kun.
Juozui Prunskiui, vėliau v.s.
fil. Broniui Kvikliui. Taip pra
bėgo 1950 m. vasara. Tų metų
rudenį buvau kun. K. Baraus
ko
pakviestas
pirmuoju
„Skautybės kelio" redaktoriu
mi nuo 1950 m. spalio mėn. 4
d. Redaguoti teko tik iki 1951
m. vasario 10 d., nes pradėtos
studijos Illinois universitetą ir
sunkus fizinis darbas nakti
mis nebepaliko laiko redagavi
mui.
Antruoju „Skautybės kelio"
redaktoriumi, nuo 1951 m. va
sario 14 d. iki 1951 m. spalio
17 d. buvo s. Stasys Rudys.
Trečiuoju „Skautybės kelio"
redaktoriumi, nuo 1951 m.
spalio 31 d. iki 1953 m. ge
gužės 20 d. buvo ps. Alfonsas
Valatkaitis. Šiuo laikotarpiu,
nuo pat pradžios, „Skautybės
kelias", jame skelbiama infor
macija buvo nepaprastai svar
bi atsikuriantiems Amerikoje
bei Kanadoje LSS vienetams.
Ketvirtuoju „Skautybės ke
lio" redaktoriumi, nuo 1953 m.
gegužės 27 d. iki 1956 m.
birželio 13 d. buvo s. AlfonsasKerelis, tuo metu ėjęs ir „Lituanicos" tunto adjutanto pa
reigas. Po jo „Skautybės kelio"
leidyba buvo 2 mėnesius nu
trūkusi.
Penktuoju „Skautybės kelio"
redaktoriumi vėl buvo pa
kviestas, jau Illinois universi
tetą baigęs, ps. Bronius Juode
lis, nuo 1956 m. rugpjūčio 29
d., iki 1957 m. rugsėjo 25 d.
Šeštuoju „Skautybės kelio"
redaktoriumi, nuo 1957 m.
spalio 2 d. iki 1958 m. rugsėjo
17 d. buvo ps. Romualdas Vis
kanta. „Skautybės kelią" pra

dėjo globoti Chicagos skautininkų-kių ramovė.
Septintuoju „Skautybės ke
lio" redaktoriumi buvo s. Pra
nas Nedzinskas, nuo 1958 m.
rugsėjo 24 d. su fil. Kęstučiu
Jecium iki 1961 m. balandžio
25 d. Vėliau su Liuda Česnaite, nuo 1961.04.26 iki 1962
m. kovo 22 d. Po to su Giedre
StasiSkyte, nuo 1962 m. kovo
28 d., iki 1962 m. spalio 3 d.
Palikęs vienas, be padėjėjų,
s. Pranas Nedas-Nedzinskas
„Skautybės kelią" redagavo iki
1964 m. gegužės 20 d.
Nuo 1964 m. gegužės 27 d.
„Skautybės kelio" redagavimą
perėmė redakcinis kolektyvas,
kurį sudarė v.s. Pranas Nedas, v.sklt. Irena Regienė, ps.
Juozas Toliušis ir, trumpai
tebuvusi ps. Dalia Koklytė. Li
kęs „triumviratas" sėkmingai
redagavo iki 1967 m. gegužės
3 d.
Devintąja „Skautybės kelio"
redaktore nuo 1967 m. gegu
žės 10 d. iki dabar, per 33 me
tus, yra j.v.s. Irena Regienė,
eilę metų ištvermingai, talen
tingai, su meile dirbanti re
daktorės darbą „Draugo" dien
raštyje. Už nuopelnus apdo
vanota LSS aukščiausiu „Ge
ležinio vilko" ordinu.
Per 50 metų kiekvieną tre
čiadienį skaitę ir dabar skaity
dami „Skautybės kelią", kurio
negalėjo ir negali atstoti
„Skautų aidas", jo reikšmę
mūsų organizacinėje veikloje
gali suprasti visi ir visos LSS
vadovai ir vadovės. Belieka tik
palinkėti, kad „Skautybės ke
lio" redagavimas tęstųsi dar
daug daug metų.
j.v.s. fil. Bronius Juodelis

STOVYKLOS
Birželio 17 - 24 d. — De
troito „Baltijos" ir „Gabįjos"
tuntų stovykla Dainavos sto
vyklavietėje , Manchester, MI.
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$100.00
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Oro pastų
$600.00
$250.00
Reguliariu pastų
$100.00
$55.00
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BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
FeBow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W. 6 1 * Ava.
(219) 947-5279
Hobart. M 46342 F«x 219)947-6236
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.
ASYASEGALENE,M.D.
Ruah UnrversJty ConsuJtants in
AMergy and Irnmunotogy
Konsultacijos suaugusiems ir
vaikams, sergantiems astma,
sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
alergiškiems maistui, vaistams,
vabzdžių įkandimui bei [vairioms
aplinkos sukeltoms alergijoms.
Or. Segalene sėkmingai suderina
medicininį išsilavinimą JAV su
dideliu patyrimu Europoje ir JAV.
Kaba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.

s. fil. Bronius Kviklys, ilgametis
„Draugo" redaktorius patarimais
talkinęs „S.K" -edaktoriarns
i .fil. Kęstutis Ječius.

36 METAI SU „SKAUTYBĖS
KELIU"
Kai 1964 m. balandžio mė
nesį s. Prano Nedo kviečiama
įsipareigojau dalyvauti jo su
burtame „Skautybės kelio" re
dakciniame kolektyve, nema
niau, kad šis įsipareigojimas
taps neatskiriama dalimi toli
mesnio mano gyvenimo.
Kolektyvą sudarėme ketu
riese: s. Pranas Nedas, ps.
Juozas Toliušis, ps. Dalia
Koklytė ir aš. Tarėmės, kad
nebus sunku, jei paeiliui pasi
keisdami kiekvienas kas mė
nesį suredaguosime po vieną
„Skautybės kelio" laidą. Pa
vargęs nuo kelių metų redaga
vimo, Pranas Nedas jau pir
mame mūsų posėdyje pasipra
šė trumpų atostogų. Sutiko
me. Tačiau tuomi brolio Prano
redagavimo karjera ir baigėsi.
Jis prie šio darbo nebegrįžo.
Kitur studijas tęsti išvykdama
ps. Dalia Koklytė įsipareigoji
mo taip pat atsisakė. „Kolek
tyve" likome dviese — brolis
Toliušis ir aš. Nenusiminėme.
Buvome jauni, entuziazmo ne
trūko. Stigo tik laiko, nes tu
rėjome šeimas, dirbome, vyk
dėme pareigas tuntuose, skau
tiškoje ir kitoje lietuviškoje
veikloje. Tačiau, atrodo, juo la
biau esi užsiėmęs, tuo daugiau
įstengi padaryti.

Liepos 15-28 d. — Čikagos
Medžiagą „Skautybės keliui"
skautų ir skaučių stovykla Ra telkėme iš Čikagos skautiškų
ko stovyklavietėje, Custer, MI. vienetų, turėjome bendradar
bius kitose vietovėse, nuolati
Rugpjūčio 5-13 d. — LSS nę informaciją teikė LSS Ta
Ramiojo vandenyno vasaros rybos Pirmija, Brolijos ir Sese
stovykla „Rambyno" stovykla rijos bei tuntų vadovybės. Bro
vietėje, Big Bear, CA.
liui Toliušiui vis labiau įsipa
reigojant įvairių kitų skau
Rugpjūčio 13*20 d. — LSS tiškų leidinių redagavimui, po
Atlanto rajono stovykla vyks trejų metų iš „Skautybės ke
Bolton, MA, Resolute Boy lio" redagavimo pasitraukė ir
jis, nors ir likdamas ištikimu
Scouts Camp.

šio skyriaus bendradarbiu iki
pat savo mirties 1999 m. vasa
rio mėn.
Jau 36-ri metai kaip kas sa
vaitę paruošiu naują „Skauty
bės kelio" laidą — kasmet 5052 laidas. Iki šiol paruošiau
jau arti 1.800 laidų. Darbas
nuolatos sunkėja, nes rašan
čių mažėja bendradarbiams iš
keliaujant į Amžinybę. Sun
kiau ir su informacija. Skau
tiškoji veikla gyva, tačiau vie
netų vadovybes mažai besirū
pina tos veiklos aprašymais
bei informacijos spaudai teiki
mu, neturi nei korespondentų,
nei ryšininkų su spauda. Su
važiavimuose Sąjungos ir vie
netų) vadovybės suka galvas
kaip sudominu jaunimą ir jau
nus tėvus, kad vaikai jungtųsi
į skautišką veiklą. Kaip juos
sudominsi, je; skautiški viene
tai apie savo veiklą tyli ir vi
suomenė apie juos mažai arba
nieko nežino. Neretai net in
formacija apie sueigas, stovyk
las, iškylas, geruosius darbe
lius ir pan. nesirūpina.
Lietuviškoji spauda jaunimo
auklėjimo organizacijoms atvi
ra ir palanki. Sugebėkime ją
įvertinti ir išmokime ja naudo
tis. „Draugo" dienraštis jau 50
metų kiekvieno trečiadienio 2jį psl. skina skautams be už
mokesčio ar kokiu reikalavi
mų. Lietuviškos skautybės ge
rovei, kviečiu visus talkon.
Daugiau dėmesio ir įvertinimo
spaudai! Suvažiavimuose su
taupysime laiko nuo ilgų
svarstymų kaip sudominti vai
kus skautavimu, jei apie veik
lą rašysime ir viešai dalyvau
sime uniformuoti visuomeniš
kuose rengimuose. Iš patyri
mo žinau, kurie vienetai savo

1725 VV.Hantoon SL-207
Chicago, IL 60612
T e l 312-942-6296.
s. Alfonsas Kerelis, stovykloje ant
rąsto sėdėdamas, prisimena laikus
kai jis redagavo „Skautybės kelią".

veiklos žinių spaudai nešykšti,
susilaukia visuomenės dėme
sio ir tuo pačiu didesnio narių
skaičiaus. O kad daugiau ra
šančių atsirastų; atsineškime
skautiškos spaudos į sueigas,
pratinkime vaikus ir jiems pa
dėkime aprašyti savo sueigas,
stovyklas, iškylas. LSS kas
met skelbia rašinių konkur
sus, o kiek juose dalyvauja?
Ar ne vadovų pareiga tuomi

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 SL, Oak. L n m , IL
Pirmas apyl. su Nortrnvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Sutarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., Hfctory Hete, L
Tel. (708) 596-6101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS,
M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773-471 -3300

DR.

LPETRElkls

DANTLĮ GYDYTOJA
9055 S. Roberte Rd, Hickory H**, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (706) 596-4065
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VLtNAS,MJX,&a
Specialybe - Vidausfcgųgydytojas
Kalbame lietuviška)
6918 W. Archer Ave. S*. 5 Ir 6
Chicaj», IL 60638

Tel. 773-229-9966

Valandos pagal suskartma.

ARAS ŽUOBA, M.D.
jaunimą sudominti.
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
Nuoširdžiai dėkoju visiems
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
bendradarbiams. Dėkoju už
1020 E Ogden Ave., Sune 310
NapetvUle, IL 60563
sveikinimus, informacijas ir
Tel. (630) 627-0090
paskatinimus. Labai vertinu
382S IHghiand Ave.,
„Skautybės kelio" vardu siunTower 1. Suite 3 C
čiantiems paramos
aukas
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630) 436-0120
„Draugui" ar padėkos žodį už
skautams skiriamą dėmesį ir
savaitinį skautų puslapį vie kelio" 50 metų sukaktimi, pa
ninteliame už Lietuvos ribų sižadu nei atostogoms, nei
lietuviškame dienraštyje, pa „pensijon" dar nesitraukti.
siekiančiame visus pasaulio
Budėdama,
kontinentus.
j.v.8. I r e n a Regienė
Džiaugdamasi „Skautybės
„Skautybės kelio" redaktore

„Lituanicos " skautu tunto „Geležinio Vilko" draugovės vilkiukai iškyloje j „Draugo" spaustuvę susipažino t u
spaustuves mašinomis ir laikraščiu. Labiausiai juos žavėjo didysis presą*
Nuotr J o n o K u p r i o

ŽVILGSNIS Į KAIRIUOSIUS
B R O N I U S NAINYS
„Jeigu socliberalai laimės
bent trečdalį vietų Seime,
bandysiu tapti ministru pir
mininku", — aiškino savo ke
tinimus šios partijos pirmi
ninkas Artūras Paulauskas po
pasimatymo su prezidentu.
Čia gal ir nieko naujo. Tačiau
spaudai priminus, kad treč
dalio Seimo balsų j a m neuž
teks, pareikšdamas, kad į koa
liciją kviesiąs centristus, arti
mai bendradarbiausiąs su li
beralais, Paulauskas m u m s
vėl sumaišo kortas. J u k mes
visi iki vieno Paulauską ir jo
pasekėjus iki šiol vadinome
tik kairiaisiais, kai kurie — ir
komunistais, ir į vieną terbą
dėjome kartu su LDDP, vals
tiečiais, Prunskienės partija,
socialdemokratais, tad ir nu
stebę klausiame: kodėl d a b a r
jis taip sako? Ar jis centrą ir
liberalus laiko irgi kairiai
siais, ar pats save bando tapa
tinti su centru arba net su de
šiniaisiais? Bet centras, bent
iki šiol, kairiųjų kratėsi kaip
užkrečiamų raupų, o liberalai
save tik dešiniaisiais telaiko,
ir Paulauskas to negali neži
noti. Taigi šis politikas, buvęs
kairiųjų kandidatas i prezi
dentus, jų remiamas vos „per
plauką" tos kėdės nelaimėjęs,
Naujosios partijos — socliberalų steigėjas — ne kairysis?
Tai kas jis, galų gale, yra?
Per dešimt iš naujo atkurtos
Lietuvos
nepriklausomybės
metų valstybės politinį pa
veikslą mes lyg ir buvome bai
gę piešti: Tėvynės sąjunga
(konservatoriai), krikščionys
demokratai — partija ir są
junga, — tautininkai, demok
ratai, tremtiniai — politiniai
kaliniai, Lietuvos laisvės lyga
ir keli mažesni jų krypties
junginiai — aiški dešinioji
grupė;
socialdemokratai,
LDDP, Valstiečių partija, soc
liberalai, Prunskienės mote
rys — -aiški kairė; centras,
bent daugumai, daugiau a r
mažiau — vidurys. Liberalai,
kai kam gal ir ne visiškai aiš
kūs, bet visgi — dešinė. Di
džiosios grupuotės turėjo ir
kraštutinių: kairė — socialis
tus, dešinė — jaunalietuvius,
nepriklausomi triukšmadariai
— šustauskininkus. Dešinieji
ir kairieji turėjo progos ir Lie
tuvos valdžioje pabuvoti: pir
mieji — du, antrieji viena
kartą. Tačiau nei vieni, nei
kiti ypatinga sėkme pasigirti
negali. Todėl lyg ir pagrįstai
spėliojom, kad t a u t a valdžią
gali patikėti joje nebuvusiems
viduriniesiems
— centris
tams, jungtyje su liberalais,
bet į savivaldybių
rinkimus
visiškai netikėtai nukritę paulauskininkai mūsų nusipieštą
paveikslą sujaukė. Ir kas bus
dabar? Ar gali atsitikti t a i p ,

kaip anais prieškarines Lietu
vos nepriklausomybės laikais,
kai irgi j a u nusipieštą Lietu
vos demokratijos paveikslą po
taip pat netikėtų rinkimų iš
davų sudarkė 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmas? Politi
niu požiūriu padėtis buvo ga
na panaši į dabartinę. Tada
taip pat buvo aiškios kaire,
dešinė, ir bent pusiau aiškus
centras.
Dešinėje
vyravo
Krikščionių demokratų blo
kas, kairėje karaliavo social
demokratai, o viduryje — gal
ir ne visi su mano požiūriu
sutiks — valstiečiai liaudinin
kai, kurie, kaip atskira parti
j a , buvo stipriausi. Buvo iš
rinkti irgi trys seimai. Pirma
j a m e seime iš 78 dešinieji tu
rėjo 38 atstovus (krikščionys
demokratai — 15, ūkininkų
sąjunga — 12, darbo federaci
j a — 11), valstiečiai liaudinin
kai — 20, socialdemokratai —
10. darbo kuopos (komunistai)
— 5, žydai — 3, lenkai — 2.
Lenkams Seimo darbuose ne
dalyvaujant, 38 atstovus tu
rėjo ir opozicija, todėl Seimas
neįstengė dirbti ir po mažiau
kaip pusmečio buvo paleistas.
Antrajame Seime krikščio
nių demokratų blokas laimėjo
40 atstovų (krikščionys de
mokratai ir ūkininkų sąjunga
— po 14, darbo federacija —
12), valstiečiai liaudininkai —
16, socialdemokratai — 8, žy
dai — 7, lenkai — 4, vokiečiai
— 2, rusai — 1. Komunistai iš
Seimo išnyko, nes prieš rinki
mus jų kandidatai buvo areš
tuoti už priešvalstybinę veik
lą. Nors krikščionys demokra
tai turėjo daugumą ir vyriau
sybę galėjo sudaryti vieni, ta
čiau jie kvietėsi į koaliciją
valstiečius liaudininkus. Nors
toji koalicija ilgai neištvėrė,
tačiau visgi buvo parodytas
dešiniųjų noras bandyti dirbti
net su jų vadinamais „cicilikais". Dešiniesiems valdant,
Seimas išsilaikė trejus metus.
Aštuonerius metus Lietuvą
valdę, trečiojo Seimo rinki
mus krikščionys demokratai
pralaimėjo. J ų blokas gavo tik
30 atstovų, valstiečiai liaudi
ninkai — 22, socialdemokra
tai — 15, tautininkai — 3,
ūkininkų partija — 2. žydai
— 3, lenkai — 4, vokiečiai —
1, naujai įsijungę klaipėdie
čiai — 5. Būdinga, kad liaudi
ninkų, kaip gausiausios parti
jos, vadovybė, ėmusi sudari
nėti vyriausybę, koalicijos ieš
kojo ne pas kairiuosius, bet
krikščionių demokratų bloke
ir tarėsi su krikščionių ūki
ninkų sąjunga, tačiau partijos
dauguma pareikalavo dėtis
tik su socialdemokratais.
Nežinia, kiek ilgai ši sando
ra būtų išsilaikiusi, nes, kai
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Pergalės deivės paminklas
pereitais metais p a s t a t y t a s
Radviliškyje, švenčiant 80-ies
metų sukaktį, kai 1919 metų
lapkričio 21-22 d. Lietuvos sa
vanorių kariuomenė po a t k a k 
lios kovos prie Radviliškio su
triuškino jungtinę vokiečių ir
rusų kariuomenę, išgarsėjusią
bermontininkų vardu.
Kovojant su bermontinin
kais, 15 kovose žuvusių- karių
buvo palaidoti Baisogalos ka
pinėse 1928 m. Lietuvos ne
priklausomybės
paskelbimo
dešimtmečio proga baisogalie
čiai miestelyje pastatė pa
minklą žuvusiems k a r i a m s .
Tačiau sovietų okupacijos me
tais paminklas buvo nugriau
tas, o 1989 metais a t s t a t y t a s
Laisvės paminklas.

Baisogaliečiai gerbia sava
norių karių, palaidotų kapuo
se ir savo žemiečių Lietuvos
savanorių Juozo, Broniaus ir
Vinco Šarauskų
atminimą.
Pulkininkas Juozas sušaudy
tas 1941-aisiais Červenėje, o
Bronius nukankintas Vorku
tos lageryje 1942 m. liepos 4 d.
įvertindamas Šarauskų nuo
pelnus Lietuvai, 1927 m. Res
publikos prezidentas A. Sme
tona aplankė trijų savanorių
Šarauskų tėviškę Komariškių
kaime netoli Baisogalos. Atmi
nimo kryžius ir paminklas ka
pinėse pastatytas sovietų nu
žudytiems, perlaidotiems par
tizanams.
Valstybinių
ar
religinių
švenčių metu baisogaliečiai
susirenka prie l a i s v ė s pa

riųjų laimėjimo paskatinti,
komunistai
pradėjo
kelti
triukšmą, įsukdami į jį dalį
socialdemokratų, ir dėl vals
tiečio liaudininko Mykolo Sle
ževičiaus vyriausybės tikro ar
tik tariamo
nesugebėjimo
valstybėje palaikyti tvarkos
įvyko perversmas, tačiau rin
kimus laimėjusios centro par
tijos laikysena, vyriausybę su
darant, rodė jos lankstumą ir
neblogą politinę nuovoką. Jei
gu toji koalicija būtų žlugusi,
beveik tikra, kad liaudininkai
būtų grįžę prie koalicijos su
dešiniaisiais, nors kartą su
jais buvo ir išsiskyrę. Ar da
bar centristai ir dešinieji nori
taip daryti? Savivaldybių lyg
menyje to lyg ir nematyti: kol
kas abi grupės tik pasipurkštauti telinkę. Veikiau jos žval
gosi į kairiuosius. Tai rodo ir
konservatoriaus
Razmos
užuominos apie sandorą su
LDDP. ir Ozolo ieškojimas
sandoros su kairiaisiais, Vil
niaus merą renkant. Bet gal
tai tik savivaldybių plotmėje,
o Seimo aukštumoje gal bus ir
kitaip? O gal yra ir d a r viena
priežastis, ypač ryškėjanti,
kai šiandieninį Lietuvos par
tinį pasaulį bandom gretinti
su anų metų Lietuvos tokiu
pačiu pasauliu: ar tokios pa
čios — a r bent panašios — yra
tos kairės ir tos dešinės? De
šinė gal kiek ir panaši, bet ar
ką nors bendra turi kairė?
Panašūs būtų gal tik social
demokratai, tačiau jų veiklos
pagrindas jau irgi pasikeitęs.
Nebe tokie gamyklų ir kiti
darbininkai miestuose, nebėra
nei dvarų, nei jų kumečių, ne
bent jie norėtų kautis su iš
kolūkių* sudarytų bendrovių
naujais savininkais — buvu
siais
nomenklatūrininkais,
dabar kapitalistais, susibūru
siais į valstiečių partiją. Bet
ši partija juk skelbiasi esanti
irgi kairiųjų pusėje, neva pa
keitusi valstiečius liaudinin
kus ir atstovaujanti dešiniųjų
nuskurdintam kaimui. Todėl,
tokio tikro darbo lauko netu
rėdami, socialdemokratai, pa
našiai kaip ir jų aštriausi
dešinieji priešininkai krikš
čionys demokratai, Lietuvoje
neišsivystė į kokią nors reikš
mingesnę jėgą, t a r p savęs
ginčijosi, skilo ir dabar jau la
bai rimtai dairosi sandorio.
Bet kur jį rasti? Kairiąja pasi
vadinusi juos į tokią sandorą
jau seniai viliojanti ir LDDP,
tačiau į tą lauką ji ateina iš
visiškai priešingos pusės, ir
vargu, ar jų kairumas tikras.
Socialdemokratai į politikos
lauką įsiveržė demokratiniu
keliu, kaip vieni pirmųjų tos
idėjos puoselėtojai, bet LDDP
ateina iš komunistinės dik
tatūros pasaulio, ne vargin
guosius nuo skriaudėjų gynu
sio, bet brutaliausią jų skriau
dėjų sovietinę sistemą sukū
rusio. Už tai ir ilgai užtrukuminklo arba prie savanorių,
žuvusių už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę, kovose su
bermontininkais ir bolševikų
nukankintų partizanų kapų.
Ant jų atminimo paminklo
įrašyti žodžiai „Paguldė jie
galvas ant žemės šventos už
Dievą. Tėvynę ir Laisvę Tau
tos".
Baisogalos
klebonas
mons. Pranciškus Ščepavičius
minėjimų ar švenčių metu au
koja šv. Mišias ir sako pa
mokslą. Šventas žuvusiųjų at
minimas
sustiprina
baisogaliečių meilę tėvynei Lietu
vai .
I r šviesa, ir k u l t ū r a
Kas tik užsuka į Baisogalą,
nori pasigrožėti buvusio dvaro
rūmais. Iš tolo jie šviečia par
ko prieglobstyje.
Pastatyti
XIX a. viduryje (1857 m.).
Neoklasicizmo stiliaus, su dar
niai suderintais graikų ir ro
mėnų architektūros elemen
tais. Dominuoja 3-jų aukštų
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Danutė Bindokienė

Nieko savaime
neatsiranda
Didžioji dalis žmonių yra kad šį skyrių skaito ir skautai,
,,vartotojai" — savo kasdie ir neskautai, tačiau taip pat
nybes aplinkoje pasinaudojan- žinome, kad net skautiškasis
tys įrankiais, patogumais, in pareigos supratimas nepadeda
formacija, įvairiomis gėrybė redaktorei surinkti medžiagos
mis, net nepagalvodami, kad vos vienam puslapiui per sa
nieko savaime neatsiranda. vaitę užpildyti. Kiek tenka se
Kažkas turėjo sukurti, paga sei Irenai skambinėti, rašyti
minti, galbūt įdėti daug pas laiškų, prašyti ir net bartis,
tangų, kad gyvenimo srovė kol „išspaudžia" nuotrauką
tekėtų be užuolankų ir už (ypač iš tolimesnių vietovių),
tvankų. Iš tikrųjų esame tiek straipsneliuką ar kitą būtiną
pripratę prie nuolatinės „gau medžiagą. O, rodos, savaime
ti" sąvokos, kad skubame kri aišku, kad toks skyrius labai
tikuoti, peikti, labai vangiai svarbus, nes jis pasirodo kiek
pagiriame, įvertiname.
vieną savaitę, kai tuo tarpu
Irena Regie;.-. ilgamete „Skautybės kelio" redaktore „Drauge"
Ypač lietuviškosios visuo „Skautų aidas" skaitytojus pa
si, daug karteliu tarp socialde pusę mažesni negu dabarti menės gyvenime, iš kurios rei siekia tik kartą per mėnesį.
mokratų sukėlusi, vos prieš niai, kaimą gynė, rėmė, puo kalaujame daug daugiau, pa
Jaunesnieji tvirtina, kad
porą dienų sukurta, šių abie selėjo, vertino ir iš jo išsiau rodome jai kur kas mažiau to
„laikraščiai yra nebeveiksjų, daugelio manymu, trapi gino pasididžiavimo vertą tau lerantiškumo, kaip kitataučių
mingi, nes informacijas gali
sandora neišsilaikys. Dėl savi tos bei valstybes šviesuomenę, bendruomenei. Tad šiandien
ma paskleisti pigiau, greičiau,
valdybių rinkimų pasekmių uolius darbininkus jos gerovei padarykime išimtį — pakal
geriau, plačiau elektroniniu
suburta bendram rinkimų į ir drąsiausius kovotojus dėl bėkime apie pusšimčio metų
paštu, internetu, faksais". Su
Seimą sąrašui sudaryti, san Lietuvos laisvės. Tų laikų ai sukaktį ir žmones, kurie
tuo taip pat galima sutikti,
dora gali nė tų rinkimų nesu dai skambūs ir šiandien, ir tik įgalino jos sulaukti. Tiesa, tai
bet spausdintas žodis, ypač
laukti.
gaila, kad jie reikiamai neat ne pasaulinio masto sukaktis, lietuviškas, dar toli gražu ne
Tai taip neaiškus ir Vals liepia.
švenčiama su paradais, vė praeitis. Neseniai civilizuota
tiečių partijos kairumas. Jos
liavomis ir ugningomis (deja, sis pasaulis paminėjo svarbią
pirmininkas Ramūnas Kar„PROVINCIJA—2000"
daugiausia tuščiomis) kalbo sukaktį — pirmųjų knygų,
bauskis — milijonierius. Na
R E N G I N I A I PUNSKO
mis. Net ir lietuvių tarpe ši spausdintų kilnojamų raidžių
riai — tokie, kaip naujas dva
sukaktis reikšminga tik tam būdu, pasirodymą (GutenberKRAŠTE
rininkas jo tė\as, iš kolūkio
Kovo 23-26 d. Punsko apy tikrai grupei žmonių. Šiuo at go Bibliją). J u k ir mes per tą
pirmininkystes
praturtėjęs. linkėse vyko „Musica aeterni- veju — skautams ir visiems, trumpą laikotarpį negalėjome
Grūto miško savininkas ir kiti tatis" projekto „Provincija— besidomintiems vertinga, jau pamiršti džiaugsmingo jubilie
panašūs buvę komunistai, ko 2000" renginiai. Vienas pag nimą auklėjančia skautų orga jaus — pirmosios lietuviškos
lūkių turto ^paveldėtojai", į rindinių šio projekto tikslų — nizacijos veikla.
knygos, Martyno Mažvydo
paviršių išplaukę tik dėl deši skatinti žmones džiaugsmin
Kaip sakoma — geriau vė „Katekizmo" — išspausdini
niųjų nesugebėjimo tvarkyti gai švęsti Didįjį krikščionybės liau, negu niekuomet, tad ir mo. Be to, visi lietuviškose
valstybės reikalų ir dėl to, jubiliejų, drauge ieškoti jo mes truputį pavėlavome su mokyklose girdėjome
apie
prieš juos garsiai triukšmau prasmės. Projekto vykdytojai kaktį paminėti, tačiau ką mūsų tautos ryžtą nepasiduoti
dami, įgiję populiarumą. Tad susitiko su įvairių Punsko reiškia kelios dienos prieš rusų carų įvestam spaudos
ir nenuostabiu, kad tik Bobelio krašto mokyklų mokytojais ir penkiasdešimties metų laiko draudimui ir kovoti dėl savojo,
LKDS ryžosi su jais dėtis.
spausdinto
moksleiviais, Suvalkų lietuvių tarpą? Tad su malonumu pri t.y. lietuviško,
O kokia kaire ir aš iš viso šeimomis. Per susitikimus Na- simename, kad 1950 m. ba žodžio. Net jeigu dėl to reikėjo
kairė yra Artūro Paulausko vinykų ir Krasnavo pagrindi landžio viduryje dienraštyje gyvybe užmokėti.
Naujoji sąjunga — soclibera nėse mokyklose, Punsko licė „Drauge" pirmą kartą pasi
Sakysite, tuomet tas .buvo
lai, vis tiek dar lieka mįslė, juje buvo pristatytas artėjan rodė skyrius, netrukus pava svarbu, nes žmonės neturėjo
dar daugiau supainiota jo vė tis Lietuvos II Eucharistinis dintas „Skautybės kelio" var kitokių greitojo susižinojimo
liausiais pareiškimais prezi kongresas, surengti koncertai. du. Jame atsispindėjo skau priemonių. Iš dalies — taip.
dentūroje ir spaudai, kad jis Kovo 25 d. Punsko lietuvių tiškoji veikla — įvykiai ir Bet savoji spauda buvo ir yra
ir prezidentas, neseniai buvę kultūros namuose Punsko gy žmonės, darbai ir rūpesčiai, daug reikšmingesnė už pa
priešininkai, daugiau klausi ventojai klausėsi šiuolaikinės idėjos ir idealai. Per tą pus prastą informacijos teikimą.
mų dėl darbo savivaldybėse krikščioniškosios
muzikos šimtį metų „Skautybės keliu" Tą žino visi, kurie leidžia laik
bei Seime sutaria. Tad ar turi koncerto „Jubiliejaus slėpi trečiadieniais keliauta daug raščius, žurnalus, kurie į juos
kas nors atsakymą, kas ir ko nys". Po koncerto susitikta su daug kartų, būta ir ne vieno rašo, juose kitais būdais ben
kia dabar Lietuvoje kairė ir Punsko licėjaus moksleiviais kelionių palydovo, sumaniai dradarbiauja. Tad ir „Skau
koks jos tikslas? O gal iš viso ir kultūros namų darbuoto vedusio
skautišką
skyrių tybės kelias" yra labai tamp
kairės nėra. bet ją vaidina tik jais. Anot „Provincija—2000" „Drauge", bet niekas neparo rus ryšys tarp visos lietu
sovietiniu palikimu susipai renginių
koordinatorės
V. dė tiek ištvermės, taip suma viškosios skautijos, jungiantis
nioję, buvę nomenklatūrinin Spangelevičiūtės. ši išvyka niai ir ištikimai šio skyriaus ir buvusiąją, ir dabar vei
kai, pagal -eną įprotį pir yra viena sėkmingiausių.
nereagavo, kaip dabartinė jo kiančią, ir ateities kartas, ku
miausia siekiantys sau nau
redaktorė Irena Regienė.
rios skautaus po mūsų. Dėl to
dos, bet ne dirbantys lietuvių
• Šiauliai.
Kovo 13 d.
Šiose pareigose ji jau 36 „Draugas" mielai skautams
tautos bei Lietuvos valstybės Šiaulių vyskupijos Katecheti
metai, o tai — neeilinis pa kas savaitę dovanoja po vieną
gerovei? O kairės visgi reikė kos centras organizavo para
savo puslapį, prašydamas vi
siaukojimas.
tų. Visiškai naujos kairės, ku pijų
sai
nedaug: kad skautai jame
katechezės
seminarą.
Galbūt tik ji, ir iš dalies ko
ri drąsiai stotų ginti to čia Seminaro dalyviai pasidalijo
bendradarbiautų,
padarytų jį
legės redaktorės, žino, kiek
minimo palikimo skriaudžia patirtimi, kaip rengiamasi Su
pastangų
reikia, kad kiek prasmingą, kad dienraštį skai
mo ano nepriklausomybės lai sitaikinimo. Eucharistijos ir
vieną
trečiadienį
antrasis tytų .ir teikiama informacija
kotarpio lietuvių tautos bei Sutvirtinimo
sakramentams „Draugo" puslapis sužydėtų pasinaudotų.
Lietuvos valstybės nugarkau parapijose. Kalbėta apie mal
skautiškomis nuotraukomis,
O sesei Irenai Regienei,
lio — kaimo Aštuonioliktųjų dos svarbą pačių katechetų
žiniomis, straipsneliais ir ap „Skautybės kelio" ilgametei
metų neprik'ausomos Lietu gyvenime, keistasi tikybos pa
skritai skautiška medžiaga. Iš redaktorei, linkime ištvermės
vos seimai, mirs ir beveik per moku pavyzdžiais.
įvairių atsiliepimų žinome, ir jėgų! Visuomet budėk!
rotonda, kur; baigiasi plačiu
kupolu. Rot<ndą ir koncertų
salę puošia grakščios kolonos.
Neseniai pagal architektės R.
Tarabildienes projektą restau
ruoti rūmai yra vier.as gra
žiausių stafmių provincijoje.
Dabar čia įsikūręs Lietuvos
Gyvulininkystės
institutas,
kuris užima ne tik šiuos rū
mus, bet ir ėlesniais metais
pastatytą 3 a :kštų pastatą.
Didelį poveikį Baisogalai tu
rėjo dvaro rūmuose įsikūręs
Gyvulininkystės
institutas.
Čia buvo kur.amos ir tobulina
mos Lietu v' - juodmargių ir
Lietuvos žalųjų galvijų. Lietu
vos baltųjų ->aulių, Lietuvos
juodgalvių a ių veislės. Su
kurta ir praktikoje įgyvendin
ta galvijų sėklinimo technolo
gija, kraujo trupių nustatymo
metodas ir kt
Baisogaloje <!irbo ir dirba ge
rai žinomų mokslininkų, da
bartiniu meti; institutui vado
vauja direktorius J. Jatkauskas.

Augo, gražėjo ir Baisogalos
miestelis. Pastatyti kultūros
namai, modernus vaikų dar
želis, ambulatorija, eksperi
mentinio ūkio administracijos
pastatas, baseinas, katilinė,
daug gyvenamų namų ir ūkinių-gamybiniu pastatų.
Baisogaloje gimė ir augo
daug žymių ir Lietuvai nusi
pelniusių žmonių, kurie ir
šiandien sėkmingai darbuojasi
savo tėvynės gerovei.
Baisogala yra
seniūnijos
centras, kuriam jau kelintą
kadenciją vadovauja seniūnas
Petras Kaščionis. Ši apylinkė
didžiausia visame rajone.
Šiandien Baisogala dar la
biau išgražėjo ir išgarsėjo.
Miestelyje yra bažnyčia, vidu
rinė mokykla, darželis-mokykla. nauja slaugos ir palai
komojo gydymo ligoninė, po
liklinika, vaistinė. Yra paštas,
taupomasis bankas, geležinke
lio stotis, girininkija, muzikos
ir dailės mokyklų filialas, poli
cijos nuovada, veterinarinė

vaistinė, veikia pirtis, skal
bykla, komunalinis ūkis ir ka
tilinė. Nemažai veikia ir mais
to produktų bei ūkinių pre
kių parduotuvių.

B a i s o g a l o s h e r b a s ir
atributai

tirtų tikrą garbę, suteikiame
jam tokį herbą, koks čia yra
matyti nupieštas, tai yra de
šinėje pusėje pasaga, ant ku
rios tupi paukštis, laikantis
snape žiedą, kairėje gi pusėje
— Dievo apvaizda, kurį herbe
leidžiame tam miestui naudoti
antspauduose ir visokiuose
ženkluose".
Atkuriant istorinį Baisoga
los herbą, buvo panaudoti jo
svarbiausieji ikonografijos šal
tiniai. Pagal juos herbo eta
loną nupiešė dailininkas Arvy
das Každailis. Lietuvos heral
dikos komisija jį aprobavo
1992 m. sausio 23 d. Vertinda
mas ir didžiuodamasis Baiso
galos herbu, seniūnas P e t r a s
Kaščionis sako: „Miestelį sau
go Dievo Apvaizda".

1791 m. lapkričio 10 d. Len
kijos karalius ir Lietuvos Di
dysis kunigaikštis Stanislovas
Augustas baisogaliečiams su
teikė Laisvojo miesto teises ir
herbą. Pergamentinis privile
gijos originalas, spalvotu her
bo piešiniu patvirtintas Lietu
vos Didžiosios kunigaikštystės
mažuoju antspaudu ir įrištas į
odinius paauksuotus viršelius,
išliko iki mūsų dienų. Dabar
jis saugomas Sankt Peterbur
Pabaiga
ge, Istorijos instituto archyve.
Baisogalos privilegijoje rašo
ma: „O kad tas miestas ant
• Vilnius. Kovo 18 d. Vil
spauduodamas, tiek teismo, niaus Šv. Juozapo kunigų
tiek miesto vykdymo reikalus^, seminarijoje įšventinta 10 dia
išrašus ir oficialius raštus, pa konų.
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Gyvenimo kelią prisimenant

EUEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Kun. V. Rimšelis, MIC

GREIT PARDUODA

varė į vieną vagoną, nuvežė
toliau nuo stoties ir liepė visus
Kai kurie kareiviai su len drabužius sukabinėti ant pa
|Mn6y^u&NAIAiiKAIKAm
kais ir žydais buvo labai žiau ruoštų kablių. Mus nuogus
IR GYVYBES DRAUOMAS.
išvarė
laukan.
Mes
nuogi
ir
RIMAS L.STANKUS
rūs. Viršuj mūsų kambario
Agentas Fra** Zapoaa * OB. Mgr. Autaė
basi
lakstėm
apie
vagoną,
iš
buvo lenkų kambarys. Mes
S Kana kalba liatuviskai.
•Greitas ir sąiiningaa patarnavimas
FRANKZAPOUS
kasdien aštuntą valandą ryto kurio tik dvokiantys dūmai
3208
1/2
Wwt
96tt)
8bMt
• Nuosavybių įkainavimą* vaitui
girdėdavom staugimą, lyg gy garavo. Žmonės iš stoties ste
Tai. (708) 4244664
• Perkama ir parduodama namus
vulių balsus. Mūsų kambario bėjo mus, kaip kokį nepapras
(773)681-8664
• Pensininkams nuolaida
lubos braškėdavo. Mūsų žmo tą cirką. Kai mus sugrąžino į
Kalame visų rūšių „sidings",
nės buvo įpratę sakyti, kad lagerį, pamatėm, kad utėlių
„soffits", įdedame
Išnuomojamaa 2 mieg. b t
lenkai krepšinį žaidžia. O tai tie nuodai nesunaikino. Todėl
lietvamzdžius
(gutters) ir
toks
„Entlausung"
—
N'uutėlibuvo lenkų su bizūnais muši
Archer ir Harlem apyl. $550 į
dengiame stogus. Skambinti }
mas. Lenkams buvo uždrausta nimas turėjo būti pakartotas.
mėn. + „sec. deposir. TeL
Romui teL 630-774-1025. '
Ir
vėl
turėjom
nuogi
lakstyti
šaukti ir rėkti, kai juos muš
708-594-1472. Palikai žinutę.
davo. Bet jie galėjo šaukti tik aplink vagoną. Nuostabu, kad
Window VVaahen Needed!
gyvulių pamėgdžiojimo bal niekas neperšalo ir niekas nuo
40,000 per year. We need 100 cxew».
AptForReat
to nesusirgo.
sais.
No exp. necessary. WU1 train. Mušt
Vic.
Midway
airport 2 bedrm.
have valid dri ver' s license and transVieną rytą laukėm prie durų
Incl. Heat + sec. dep. $600 mo.
portaūon. Mušt be fluent in English.
Mus lietuvius kasdien vieną kavos pasiimti. Jurgis KasaNon smoking adultt, no pets.
L A . McMabon Wlndow WasMag.
kartą išvesdavo į lauką, turė kaitis iš nekantrumo į duris
Praėjusių žiedų prisiminimas.
Nuotr. Romualdo Kisieliaus
TeL 880-828^155.
Caū after 5 pum, tat 773-585davom eiti aplink didelę aikš pabarškino ir nuėjo. Atsidarė
SSL
tę. Buvo uždrausta dairytis. durys. Prie didelio katilo sto
CariUeStafllng
Bet mes vis matydavom ant vėjo vienas kareivis, kurį mes šant duonos. Jis pagriebdavo
350 E. Ogden A
Pora ieško buto su 2
VVtttmont, IL 60559
kiekvieno kampo aukščiau vadindavom „vištų numintu": duonos kepaliukus ir juos ap
Temporary Employment Agency U
miegamaisiais
tvoros įruoštas būdas, kur ka nes jis buvo mažas ir piktas. laužydavo. Nenorėjom jo iš
hiring without a fee in the companies
reiviai, apginkluoti automa Jis apšaukė mane ir prie ma duoti prižiūrėtojams karei
kambariais.
for temporary and permaaent
VYTAUTAS VOLERTAS
tiniais šautuvais, saugodavo, nęs stovintį mokytoją Petrą. viams. Surengėm jam teismą.
assigments.
Tel 773-735-5712.
kad kas iš lagerio nepabėgtų. Vėliau atėjo į mūsų kambarį Jis buvo apkaltintas ir tuo,
Assembly posinons are availabk in
Neseniai „Drauge" buvo už liai, šokę iš automobilių, už Downers
Grove. Three shifu. Very
Kur mus vesdavo, tai mums vyriausio karininko pavaduo kad utėles kai kam ant dra siminta lietuvių jaunimo de lipo ant šviesų stulpų ir per
Moteris ieško darbo. Turi
nereikėjo bėgti, bet lenkai vi tojas ir paaiškino, kad mes bužių atnešdavo. Buvo sutar monstracija Vašingtone (1980. šešių linijų gatvę aukštai iš good environment Lots of ovcrtime
and double ome hours Pay rate: $6.50sada turėjo bėgti. Lenkės mer negalime barškinti į duris. ta, kad jį reikia diržu nuplak 07.18). Norėta pabrėžti a.a. tiesė plakatą: „Free Lithuania 7.00 on start. Good benefits after 3
žalią kortelę. Gali prižiūrėti
gaitės, kurios tarnavo virtu Taigi tasai „vištų numintas" ti. Visi kambario kaliniai ta kun. Kazimiero Pugevičiaus Now". Kiti leidosi tiesiai prie months. No English seceasary.
vaikus, senukus; gali gyventi
vėje, taip pat bėgdavo. Karei mus jau apskundė. Kai išleido me apmušime turi dalyvauti pareigingumą visur, kur tik SSSR ambasados sienos, pasi Machine operators and welder$ are
kartu. TeL 773-847-2*43.
viai jas šunimis užsiundydavo. mus vaikščioti aplink aikštę,
ruošę grandines ir užraktus. needed. Mušt read blueprints and in—
po
vieną
kartą
užduoti
dirjis
galėjo
padėti
mo
laiku
okustmctions
in
English.
Kai šunes joms kojas kandžio mus stebėjo ir tas „vištų nu
Per pusantros minutės išties
HeJpVvanted
documents reąuiied.
davo, tai kareiviai labai mintas" kareivis. O Petras, žu. Jeigu tai sužinotų lagerio puotai Lietuvai. Be to, jau čia tas plakatas ir 18 asmenų, Legal
3
female
care gi vers needed.
Call:
630-920-0238.
Ask
for
džiaugsmingai
kvatodavo. pro jį praeidamas, vis nusi prižiūrėtojai, tai visi kambario pat ateina dviįešimtmetinė policijai stebintis, jau sėdėjo orMarek.We
Mušt
be
able
to inject insulin.
sukaktis
nuo
didelį
garsą
ir
Daugumoje kareiviai buvo pa juokdavo. Tą patį vakarą atėjo kaliniai nebus baudžiami.
Sp—aih,G«naw.
Good
English
required. Helpprisirakinę
prie
ambasados
vėliau
ilgai
netfi-tančius
ai
Buvo nutarta diena ir laikas
rinkti tie, kuriems lenkai ku vyriausias lagerio viršininkas.
ful if owns a car also.
tvoros, ant kurios tiesėsi Lie
dus
palikusio
įvykio.
Istorija
tai
bausmei
atlikti.
Kai
gau
riuo nors būdu buvo nusikaltę. Jis pradėjo rėkti ir piktai
TeL 262-763-2615.
Vyrų ir moterų kirpėja.
sim sriubos pietums ir kai gali būti įdomi irraudinga šių tuvos vėliava. Kadangi ten
Tai visą laiką lageryje vyko
draudžiama
demonstruoti
ir
15 metų patyrimas. Greitas,
Savo namuose slavu • i a o lenkams kerštas. Vieną kartą klausė, kas pabarškino į du- m e s užbaigsime „bridž" kortų dienų jauniems Žnonėms, ži- niekam niekados neduoda lei
malonus patarnavimas.
ris.
Visi
tylėjo.
Tada
jis
liepė
žaidimą,
tada
Bareika
bus
jau
nantiems
savo
lietuvišką
killaklas, staltieses, dek- pagalvėles
matėme, kaip bėgo vienas jau
dimo, visus 18 areštavo, prieš
Skambinti Vandai,
ir kt. Turiu patirtį Amerikoje.
nas lenkas. Jį vijosi kareivis, kareiviui parodyti, kurie barš sugrįžęs iš duonos padalinimo. mę, kurie gal tik. tuo metu gi tai policijai nukirpus prisira(ei. 708-422-6558.
Taip pat taisau rūbus.
turėdamas rankoje lentelę iš kino. Kareivis parodė į mane Keli vyrai užmes Bareikai mė. O gal bus ir šiokia tokia kinimo grandines.
Zitai 708-749-4384.
lovos. Lenką pavijęs jam tren ir Petrą. Tada viršininkas dar antklodę ant galvos, galvą ap paskata kuo nors padėti jau
Demonstrantų pasakojimu,
ATTENTION DMMIGRANTS!
kė su lentele į pečius. Ant len- labiau pradėjo šaukti, grasin sups, kad riksmo nesigirdėtų, laisvai, bet dar vargstančiai
SMSVS ( O N S / K ( «
lli:,\i
Vašingtono policija buvusi
Canada is accepang appiicanci for
teles-galo,.buvo vinis, kuri su damas sušaudyti. Jis išvijo ir apvers jį ant stalo. V. Sidzi Lietuvai.
Stafaus darbai. roa*ų. vonių ir
maloni
ir
labai
stebėjosi,
iš
mus
pro
duris.
V.
Sidzikaus
kauskas, V. Kurkauskas, J.
Permaneat Reskfcnce!
Čia apkalbamo* demons
lindo }" "pečius. Lenkas alpsta
virtuvių įrengimaa; priestatai;
kur atsirado vien išsiauklėję,
For free informauon call:
keramikoa p*ytet*e; 'aidngs*.
iš skausmo, o kareivis visai kas pradėjo gražiai aiškinti, Tšganaitis ir aš kasdien po tracijos tiklas buvo atkreipti
kad čia gal buvo koks nesusi pietų žaisdavom „bridž". Ne amerikiečių dėmesį į Lietuvos gerus darbus turį žmonės bei
•soffits-. 'dacka*. 'gudais', plokšti
1-773-282-9500.
nepaiso.
ir "shingle" stogai; cementas,
pratimas, tie vaikinai tik gal žinau, iš kur tos kortos atsira okupaciją. Tuo metu šio kraš „graduate" studentai. Areštuo
GTS concentrating in immigration to
V. Sidzikauskas gavo leidi tarp savęs susistumdė. Jau do. Žaidimas trukdavo dvi va
dažymas. Turiu darbo draudkną.
Canada
to spauda labai negarbingai ti buvo: kun. K. Pugevičius,
mą kartais susitikti su savo išėjus pro duris kareiviui, vir landas. Po mūsų žaisdavo kiti.
www.immigralion-service.com
, &flsnsflS, M 690-241-191*,
pataikaudavo Sovietų Sąjun Simas Kudirka, Gintė Damužmona, kuri buvo moterų pa šininkas pasakė: „EinsperMan tas pasiruošimas buvo gai ir Lietuvą tyčiomis nu šytė — šie visi trys iš N.Y.;
talpose. Jie gaudavo pavaikš ren". — Uždaryti į daboklę. Ta be galo nemalonus. Aš niekad
tylėdavo. Kad apie ją prabiltų, Jūratė ir Rimantas Stirbiai,
čioti drauge apie dvidešimt daboklė skirta nepaklusniems nieko nemušiau su diržu. Pa
Vytautas Vo kavę paliko ant sėdynių, ku pensįją ir tikiuosi, kad jūsų
reikėjo kokio nors.keisto, bet Virgus Volertas,
n
minučių. Jis vis ką nors bai kareiviams. Mus nuvedė į ant siruošimas man priminė, kai
lertas
(J
-)>
Juozas
Krakaus- riuos tuojau iš paskos surinko daugiau čia nematysiu". Vi
rimto įvykio, pro kurį nega
saus pamatydavo ir sugrįžęs rą aukštą, įleido į kambarį ir patėvis skersdavo kiaulę. Jam
kiti grupės nariai, nesirakine suomenė gausiai aukojo de
kas,
C.
Hardy,
Vidmantas
lėtų negirdomis prabėgti nei
mums papasakodavo. Kartą duris užrakino. Pro langą ma tas skerdimas irgi buvo ne
prie SSSR ambasados. Griež monstrantų gynybai, o kai
Rukšys
—
šie
iš
Filadelfijos
vienas rimtesnis laikraštis.
du lenkučiai, turbūt iš miesto tėm platų kelią. Ūkininkai va malonus. Pirma jis įsikalbė
tai atsisakyta šūkavimų, prie baigėsi byla, šiame fonde li
apylinkių;
Birutė
Zdanytė
ir
Demonstracijai
parinkta
paimti, taisė namo langus. žinėjo į laukus bulvių sodinti. davo, kokiu būdu kiaulė yra
Leonas Bernotas iš Hartfordo; šinimosi policijai ir kitokių, kusieji per 3,000 dol. buvo per
Juodu prie lango pradėjo lyg ir Kelios vokietaitės vis sustoda kalta. Jis prisimindavo, kur ir reikšminga data, olimpiados Danutė Vaičiulaitytė, Asta rimtumą žeminančių ekscesų. duoti JAV LB.
išdykauti. Vienas kareivis į vo prie mūsų lango ir bandy kiek kiaulė žalos padarė, kad Maskvoje atidarymo išvaka Banionytė, Ofelija Baršketytė, Šis demonstravusiųjų bruožas
Ši, beveik prieš dvi dešimtis
juos šovė ir pataikė vienam į davo mus pakalbinti. Langą ji iškniso pievą, vis lėkdavo į rės. Ruoštasi atidžiai, rūpes Linas Kojelis, Margiris Aistis buvo pastebėtas ir pabrėžtas metų įvykdyta, demonstracija
galvą — peršovė galvos kiaušą galėjom atsidaryti. Jos manė, bulves ir į daržą. Tada jis tingai. Žiūrėta, kad demonst ir Vytenis Gureckas — visi iš spaudos bei juos areštavusių buvo viena efektyviausių. Gai
pusiau. Žudikas kareivis kaip kad čia kareiviai žiūri pro pradėdavo tą kiaulę gaudyti. rantai sudarytų rimtą vaizdą, Vašingtono. Po formalumų va pareigūnų.
la, kad iš gyvųjų tarpo pasi
niekur nieko juokdamasis gy langą. Vakare kareiviai atne O ji nepasiduoda ir pagauta todėl kalbintas kun. K Puge- karop buvo išleisti, praėjus
traukė toks svarbus asmuo
Demonstracijai
tokiu
laiku
vičius ir S. Kudirka. Abu suti
rėsi, kad būtų nušovęs abudu šė mums didelį čiužinį. Naktį žviegia...
apie
8
vai.
nuo
suėmimo.
Rug
visa savo veikla ir šioje de
ir
tokioje
vietoje
reikėjo
dide
ko. Demonstrantams buvo
lenkučius, jeigu būtų šovęs iš gerai išmiegojom. Bet per trispjūčio
18
d.
paskyrė
teismą.
monstracijoje, kun. K. Puge
lio
tikslumo.
Pasiruošimo
tak
Mūsų lovytės buvo dviaukš svarbu savo tarpe turėti ku
automato.
vičius. Iš demonstrantų tarpo
dienas niekas pas mus neatėjo
tika
įjungė
daug
detalių.
Vie
Kitus
darbus
demonstracijos
tės. Vladas Kurkauskas gulė nigą ir tada garsųjį bėglį nuo
yra mokslo daktarų, ambasa
Vieną kareivį vadindavom ir nieko mums neatnešė. Taigi
nai
nepasisekus,
galėjo
viskas
metu
atlikinėjo
Alė
Mačiūnie
sovietinio
laivo.
Taip
pat
į
de
davo viršuje, apačioj miegojo
dorių, kunigų. Visi tvarkingai
riezninku, nes jis atrodė kaip tris dienas badavom.
jo geras draugas, kurio kairio monstrantus kviesti tik dar nė, Laima Bagdonavičienė, nueiti niekais. Dalyviai pasa
veržiasi
gyveniman, daugumas
gyvylių skerdikas. Jis kartais
ji akis buvo stiklinė. Tai šitas bus turį arba universitetų stu Aušra Bagdonavičiūtė, Ginta kojo:
jų
augina
savo vaikus, kurie
užsimanydavo pamedžioti žy
„Pasiruošėme, susėdome į
Teismas lageryje
vienakis turėjo parversti Ba dentai, kad nesusidarytų išdy- ras Dragūnas (iš Filadelfijos)
jau
gal
tik
po kelerių metų
daites. Girtas jis ateidavo arti
reiką, kuris sugrįžęs priėjo kėHškumo įspūdis. Atidžiai ir Viktoras Nakas (iš Vašing automobilių karavaną. Dar tu
galės
planuoti
savas demonst
mūsų spygliupto lango ir iš
Pavasarį daug jaunų vyrų prie to stalo, kur mes žaidėm. stebėta, kad demonstracija ne tono). Jie tvarkė informaciją rėjome 15 minučių laukti, kol
racijas,
Lietuvai
naudingas, —
tolo pradėdavo šaukti žydai
kiti
spės
telefonu
pranešti
spaudai
ir
žiūrovams
bei
pra
išvežė pas ūkininkus dar Tada vienakis užmetė Barei būtų rišama su JAV LB ir kad
gal
kūrybiniais,
gal
mokslo su
tes, kurios buvo antrame
spaudai.
Apėmė
didelė
įtam
eiviams
dalino
informaciją
bams. Kitiems buvo pasiūlyta kai ant galvos paklodę. J pa demonstrantų grupėje nebūtų
gebėjimais
ir
darbais.
aukšte. Kai tik viena prisiar
pa,
niekas
nekalbėjo,
tik
pirš
apie
Lietuvą.
Areštuotuosius
grįžti į Lietuvą. Tokius sava galbą priėjo V. Kurkauskas. išryškintas koks nors grupės
tindavo prie lango, tai jis mė
norius iš lėktuvo nuleisdavo Vienakis pagavo Kurkausko vadovas, — demonstravo ska savo atsakomybėn iki teismo tais barbeno sau į kelius, ne
gindavo ją nušauti su brau
atlikti duotus uždavinius. koją ir pradėjo jį versti ant tinami ne kieno nors kito, o pasiėmė Algimantas Gurec tyčiomis parodydami savo ner
ningu. Panašiai jie elgdavosi
kas, Daina Penkiūnaitė ir Jo vingumą. Ar pasiseks? Ar ke
Man nieko nesiūlė, tik dažnai stalo. Kurkauskas pradėjo tik savų sąžinių.
ir su lenkaitėm. Vieną šaltą
• Klaipėdm. Kovo 11-12 d.
piktai šaukti. Vienakis, supra
Štai kokia buvo demonstra nas Bobelis. Visus teisinius lio nepastos nenumatytos
dieną išvesti į lauką vaikš apie mane klausinėjo V. Sidzi
kliūtys?
Kai
laikrodžiai
rodė
riekalus
tvarkė
adv.
Ernest
Klaipėdos
šv. Juozapo Darbi
tęs,
kas
atsitiko,
pradėjo
ap
cijos pradžia.
čioti, pamatėm išsirikiavusių kauską. Turbūt lagerio virši
nustatytą
laiką,
pajudėjome.
Raškauskas.
ninko
parapijoje
vyko §vc.
verstą
Bareiką
mušti,
iki
su
Ketvirtadienį (1980.07.17),
mergaičių gimnazisčių būrį. ninkas, Gestapo majoras, ma
Įtampa staiga dingo, nes kiek Sakramento adoracijos šventė.
Iš
kitų
vietovių
jaunimo
de
truko
diržas.
Taip
ir
neteko
vi
tik
po
vakarienių,
iš
gyvena
Vaikščiojant pamatėm, kaip ne gerai įsidėmėjo. V. Sidzi
siems dalyvauti mušime.
mųjų vietų demonstranti lei monstracijose dalyvauti nera vieno mintis užgožė pareigos, Visų pirma įvairių klasių moks
kelios mergaitės iškrito gal kauskas patarė man užsiau
kurias jis turėjo įvykdyti. leiviai, jų šeimos, pedago
Paleistas Bareika pradėjo dosi kelionėn, kiti tolimon — gino. Bijota, kad žinia apie
rujo šalčio ar pervarginimo, ginti ūsus. Tada gal viršinin
planuojamą įvykį plačiai ne Grįžti jau negalėjome, tad ir gai, aukštųjų ir aukštesniųjų
nes jos buvo taip išrikiuotos kas manys, kad ir mane išvežė Sidzikauską atsiprašinėti ir iš Hartfordo į Vašingtoną yra
pasklistų ir nepasiektų Va nervingumui neliko vietos. O mokyklų dėstytojai ir studen
porą valandų. Tas mergaites darbams. Man ūsai labai grei žadėjo pasitaisyti. Bet po kele- 7-8 vai. kelio automobiliu. Tai
šingtono policijos. Be to, ne kai demonstrantai jau buvo tai, įvairios maldos grupes
suvarė į kambarį šalia mūsų tai užaugo. Vieni sakė, kad aš tos dienų jis vėl pradėjo duoną iš ketvirtadienio \ penktadienį
norėta areštu apsunkinti tų, areštuoti, policija klausinėjo: adoravo Švč. Sakramentą. Ty
kambario Viršuje sienoje bu su tais ūsais panašus į A. dalinti, nuvogdamas nuo ke jiems liko mažai miego, nes
kurie
gal nebuvo šiam žygiui TCaip jūs padarėte? Turbūt lios maldos minutes keitė
vo apskrita skylė, per kurią Smetoną, kiti, kad į Vincą Ku paliukų sau kokį kampuką. atvykus dar reikėjo anksti ry
gerai
pasiryžę. Kad nebūtų daug kartų repetavote'".
tą
aptarti
planus.
giesmės, skaitomos Biblijos iš
:.uvo galima susikalbėti su dirką. Taigi tie ūsai mane pa Tada vėl buvo teismas ir nu
Byla buvo atidėta, ji įvyko traukos, asmeninės maldos.
Ankstų labai karštos liepos pažeistas rimtumas, pačiam
• ::i mergaitėm. Pasirodo, jos keitė. Buvo mūsų kambaryje tarta jį perduoti lagerio virši
aktyviausian vienetan, kuris tik gal po penkių mėnesių. De Adoracijos iškilmės buvo už
buvo aštuntos klasės gimna vienas menininkas. Jis angli ninkui. Vieną dieną kareiviai 18 d. rytą, apie 9:40, aštuoni
turėjo būti paliestas miesto ar monstrantai kiekvienos savai baigtos agape.
zistės ir buvo nubaustos už niu paišeliu nupiešė kelis pa jį išsivedė, o po savaitės jis automobiliai pajudėjo nuo
federalinių tvarkos prižiūrė tės ketvirtadieniais turėjo te
Mayflower
viešbučio.
Dviem
buvo
grąžintas
į
mūsų
kam
tautinio lenkų himno giedo veikslas. Tai man liko atmin
tojų, kviesti tik pilnamečiai ir lefonu pranešti Vašingtono po
• Kovo 10 d. naujai atida
siauromis
gatvelėmis,
jau
pa
barįJis
papasakojo,
kaip
sun
tis iš lagerio.
tu.
pastovias tarnybas užimą as licijai, kad jie dar iš Amerikos rytoje Lietuvos fotomenininkų
sidalinę
į
dvi
grupes,
pasiekė
ku
buvo
tame
šaltame
karce
Mūsų kambaryje buvo toks
Musų kambaryje priviso per
menys. Nutarta prie savęs ne nepabėgo. Teisėjas buvo labai sąjungos galerijoje „Prospek
keistas
berniokas Bareika. Jis ryje būti, kur žiurkės laksto ir 16th St. Prie SSSR ambasados turėti nei laikrodžių, nei žie
•įautf utėlių. V. Sidzikauskas.
simpatingas ir labai menko tas" (Gedimino pr. 43, Vilnius)
tik ant sutrintų šlapių šiaudų įplaukė į 16th St. ir skersai
K.np viso kambario atstovas, vis bandydavo ką nors pavog gali atsigulti. O, išleidžiant iš gatvės užtvenkė judėjimą į abi dų, nei pinigų, išskyrus visus mis bausmėmis nubaudė tik pradėta eksponuoti fotografijų
apie tai pranešė lagerio pri- ti. Jis visiems be galo įgriso. karcerio, viršininkas labai puses, — vieni prie vienų švie asmens dokumentus. Net au du dalyvius. Kitus išteisino su paroda „Lietuva — dešimt
/.uretojams. Kitą dieną mus Kasdien ryte jis vis stovėdavo žiauriai apmušė.
sų, kiti prie kitų. Du jaunuo- tomobilių raktus judėjimą blo- pastaba: „Aš greitai išeisiu į metų nepriklausomybės".
nuvežė į traukinio stotį. Su- prie durų ir laukdavo atneKareivių žiaurumai

MALONI POLICIJA IR
IŠSILAVINĘ KALINIAI
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ČIKAGOJE

SPALIO MĖN.

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 3 d., trečiadienis
darymas.
GRUODŽIO MĖN.
— Jaunimo centro didž. sa
lėje 7:30 v.v. Čiurlionio muzi
1 d., penktadieni — Šam
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š. m. balandžio 26
kos ir poezijos koncertas. Ta pano vakaras. Rengia „Lietu
d.,
sulaukusi 75 metų, po sunkios ligos mirė Mokytoja,
pybos darbų kūrinių paroda. vos Vaikų vilties" komitetas.
Mamytė,
Močiutė, Uošvė, Sesuo ir Dukterėčia
Dainuoja „Dainavos" ansamb
3 d., sekmadieni — Tilžės
lis, dirig. Darius Polikaitis; Akto paskelbimo sukakties
A. t A.
griežia Vilniaus
Styginių minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių
kvartetas, fortepijonu groja namuose.
ALDONA MILMANTIENĖ
Rokas Zubovas, skaito Audrė
9 d., šeštadieni — Labda
Velionė buvo ilgametė ,,Žiburio" lituanistinės
Budrytė.
ros vakaras „Seklyčioje". Ren
mokyklos
mokytoja, Detroit, MI,Dievo Apvaizdos
5 dn sekmadieni — Lietu gia JAV LB Socialinių reikalų
parapijos
tarybos
narė, klebonijos administratorė ir
vių Dailės muziejuje, PLC, Le taryba.
Seimininkė.
Buvo
moksleivių
ateitininkų vadovė.
monte, 1 vai .p.p. Akademinė
10 d., sekmadieni — Vy
Velionė Aldona buvo pašarvota Harris laidotuvių
popietė ir vaidinimas pagal tauto Didžiojo šaulių rinkti
namuose, Livonia, Michigan. Po gedulingų šv. Mišių
M.K. Čiurlionio ir S. Kyman- nės Kūčios Šaulių namuose.
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, balandžio 29 d. buvo
taitės-Čiurlionienes
laiškus
31 d., sekmadieni — Či
nulydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse.
„Ilgėjimosi sonata", festivalio kagos Lietuvių operos ruošia
Giliame liūdesyje liko: sūnus Saulius ir marti Vida
uždarymas.
mas Naujųjų Metų sutikimas
Milmantai, dukra Kristina ir žentas Richard Reinhardt,
11 d^ šeštadieni _ Suval Jaunimo centre.
dukra Nijolė ir žentas David Burr, vaikaičiai: Kristina,
kiečių draugijos metinis narių
— Naujųjų Metų sutikimas
Arvydas, Daina, Steven ir Dania; sesutė Ona Savickienė
susirinkimas Šaulių namuose. V.D. šaulių rinktinės namuo
su šeima, Lietuvoje sesutė Janina Baranauskienė su
— JAV LB Waukegan/Lake se.
šeima, Lietuvoje brolienė Regina Stašienė su šeima, dėdė
County apylinkės tradicinis
Kazimieras Gricius ir jo šeima bei daug kitų giminių ir
Rudens pokylis, minint tauti
2001 METAI
nių šokių šokėjų grupės
pažįstamų.
.
„Klumpė" 20 metų sukaktį,
KOVO MĖN.
Laidotuvių direkt. Yolanda M.Zaparackienė.
ruošiamas 6 vai. vak. Midlane
Tel. 313-554-1275.
Country Club, 4555 W. York25 d., sekmadieni — Čika
house Rd, Wadsworth, IL. gos ir apylinkių Nekalto Pra
(prie šiaurės Waukegano).
sidėjimo Švč. M. Marijos se
12 d., sekmadieni — serų vienuolijos rėmėjų me
„Draugo" koncertas Marijos tinė šventė. 2 val.p.p. Tėvų
mokyklos auditorijoje.
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios
— Tauragės lietuvių klubo už gyvus ir mirusius narius. 3
metinis narių susirinkimas val.p.p. Jaunimo centro didž.
Šaulių rinktinės namuose.
salėje programa ir vakarienė.
18 d n šeštadieni — Čika
gos Lietuvių operos metinis
pokylis Jaunimo centre.
ĮVAIRUS RENGINIAI
19 d., sekmadieni — Ang
lijos lietuvių klubo metinis
Lietuvių Tautinių šokiu
narių susirinkimas Šaulių na šventė Toronto, Kanadoje,
muose.
vyks š.m. liepos mėn. 2 d.
— Nepriklausomos Lietuvos
Kariuomenės atsikūrimo 82-jų
Lietuvos Vyčiu 87-tas
metų sukakties paminėjimas metinis suvažiavimas š. m.
Šaulių namuose, Čikagoje. liepos 27-30 d. ruošiamas Los
Rengia Lietuvių veteranų są Angeles, CA.
junga „Ramovė''.
23-26 d~, ketvirtadieni iki
Teatro festivalis š. m. lap
sekmadienio — Teatro festi kričio 23-26 d. vyks Čikagoje, II
valis Jaunimo centre. Ren Jaunimo centre. Rengia JAV |l
gia JAV LB Kultūros taryba.
LB Kultūros taryba.

1 d., sekmadieni — Lithuanian Mercy Lift dešimtmečio
sukaktuvinis pokylis (Vidur
amžių tema) vyks Lemonte
: * GEGUŽĖS MĖN.
„Montefiori" paviljonuose ir
daržuose.
Pradžia 3 val.p.p.
5 d., penktadieni — Ame
—
Vytauto
Didžiojo šaulių
rikos Lietuvių meno draugijos
rinktinės gegužinė rinktinės
metinis susirinkimas ir M. K.
namuose.
Čiurlionio festivalio pristaty
5 d., ketvirtadieni — Za
mas visuomenei .8 vai. vak.
LIEPOS MĖN.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
rasiškių klubo metinis narių
centre. Meninę programą at
susirinkimas Šaulių namuose.
2 d^ sekmadieni — Vytau
liks Audrė Budrytė ir Rokas
8 d., sekmadieni — Virtuo
to Didžiojo šaulių rinktinės zo Gedimino Kviklio vargonų
Zubovas.
koncertas ir Pabendravimo
Lfiir 7 cL, šeštadieni ir sek gegužinė rinktinės namuose.
7,
8
ir
9
d.,
savaitgali
—
pietūs 12 vai. p.p. PLC, Le
madieni — Lietuvos Šaulių
sjąjungos išeivijoje XV visuoti Brighton Parko festivalis (vi monte. Rengia Pal. J. Matu
nis dalinių atstovų suvažiavi sas dienas) nuo 12 vai. p.p. laičio misija.
mas. Čikagoje, Šaulių namuo iki 10 vai. vak.
20-22 d., penktadieni-sek9 d., sekmadieni — Pasau madieni — LTTHPEX XXVIII
se. • <..
?,7 d„ sekmadieni — G. lio lietuvių centro gegužinė, filatelijos paroda Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. Ren
Verdi operos „La Traviata" PLC, Lemonte.
16 d~, sekmadieni — Arki- gia Filatelistų draugija „Lie
pastatymą Morton mokyklos
auditorijoje rengia Čikagos vysk. Jurgio Matulaičio Palai tuva".
28 d^ šeštadieni — JLituLietuvių opera. Pradžia 3 v. mintuoju paskelbimo šventė
bus minima 10:30 vai. r. šv. anica" futbolo klubo 50 metų
ftP; 12 d., penktadieni — Vla Mišiomis Švč. M. Marijos Gi sukakties iškilmingas paminė
do- Vijeikio dailės darbų paro mimo parapijos bažnyčioje, jimo pokylis PLC, Lemonte.
— PLC, Lemonte, 12 vai.
dos atidarymas ir dailininko Marąuette Parke. Tuoj po Mi
pagerbimas 7:30 v.v. Čiurlio šių minėjimas parapijos salė Maironio lituanistinės mokyk
nio galerijoje Jaunimo centre. je. Minėjimą rengia Čikagos los mokinių piešinių paroda ir
X— Anglijos lietuvių klubo ir apylinkių N. Pr. M. Margos koncertas, kuriame dalyvauja
ir pianistas Rokas Zubovas
pusmetinis narių susirinki seserų vienuolijos rėmėjai.
— Išvyka prie prezidentinių bei Vilniaus Styginis kvarte
mas Šaulių namuose.
13 d., šeštadieni — JAV eglių ir paminklėlių Interna tas. Amerikos Lietuvių vaikų
LB Vidurio Vakarų apygardos tional Friendship Gardens, piešinių parodos-konkurso ati
ir rajoninis suvažiavimas 9 Michigan City, Indiana. Ren darymas.
29 d., sekmadieni — Vi
vai. r. „Bodų" menėje, PLC, gia Lietuvių Veteranų s-ga
„Ramovė".
suomeniškos
Vėlinių iškilmės
Lemonte.
23
d.,
sekmadieni
—
JAV
Šv.
Kazimiero
lietuvių kapi
14 d., sekmadieni — Pooperinis koncertas Jaunimo LB Waukegan/Lake County nėse 12 vai. prie Steigėjų pa
apylinkės metinė gegužinė minklo. Ruošia Kapų sklypų
centre. Pradžia 3 vai. p.p.
t — „Mama , Tau" pietūs 12 ruošiama VVauconda, IL, La- savininkų draugija ir Bend
val.p.p. PLC, Lemonte. Rengia kewood Forėst Preserve Shel- ruomenės pasauliečių komite
terC. Pradžia 12 vai. p.p.
tas, garbės sargyboje dalyvau
Ral. J. Matulaičio misija.
— Amerikos Lietuvių inži jant šauliams ir ramovėnams.
19 . d., penktadieni —
— Panevėžiečių klubo meti
„Peesges diena" Jaunimo cen nierių ir architektų s-gos (AL
tro kavinėje. Rengia LB Kul IAS) Čikagos skyriaus gegu nis narių susirinkimas. 10
žinė Michianoje, MI, Rudai- vai. r. Jėzuitų koplyčioje šv.
tūros taryba.
čių-Marchertų vasarvietėje.
Mišios už mirusius narius. 12
— JAV LB Brighton Parko — Amerikos Lietuvių Tau
vai. susirinkimas Jaunimo
apylinkės valdybos rengiami tinės sąjungos Čikagos skycentre.
pjajtjĮa^Marnos Nekalto Prasi-^! riaus metinė gegužinė Ateiti
— Univereity of Chicago 3
dijimo parapijos mokyklos sa ninkų namų ąžuolyne. Pra
val.p.p.
naujų Lietuvos kom
lėje, 4420 S. Fairfield Ave., džia 12:30 v.p.p.
pozitorių
kurinių, sukurtų
tuoj po 10:30 val.r. lietuviškų
30 d , sekmadieni — Me Čiurlionio metinių proga,
šv. Mišių.
tinė „Draugo" gegužinė Mari premjera Amerikoje ir Čiur
— Brighton Parko Lietuvių jonų sodelyje, Čikagoje.
lionio tapybos darbų repro
namn.- savininkų gegužinė
dukcijų paroda. Groja Vil
Šntttrnamuose.
RUGPJŪČIO MĖN.
niaus Styginių kvartetas^
28 d., penktadieni — Kon
pianistai Sonata Zubovie
certas fortepijonui keturiomis
6 d , sekmadieni — Vytau nė
ir Rokas
Zubovas.
rankomis. Skambina Sonata to Didžiojo šaulių rinktinės
Įžanginiu žodžiu kūrinius pri
ir Rokas Zubovai. 7:30 v.v. gegužinė Šaulių rinktinės na
stato muzikologas Linas PauLietuvių dailės muziejuje, muose.
lauskis.
PLC, Lemonte.
13 d , sekmadieni — JAV
28 d., sekmadieni — Ne LB Vidurio Vakarų apygardos
LAPKRIČIO MĖN.
ringos Nekrašiūtės, Laimos ir apylinkių gegužinė 12 vai.,
1 d„ trečiadieni — M.K
Lapkauskaitės ir Dalios Ged PLC sodelyje, Lemonte.
Čiurlionio
125 gimimo me
vilienės Vaikų ansamblio kon
— Zarasiškių klubo geguži tines minint, koncertas Chi
certas 3 vai. p.p. Jaunimo cen nė Šaulių namuose.
cago Cultural Center Preston
tre. Rengia „Saulutė".
20 d., sekmadieni, — Bradley Hali. Dalyvauja „Dai
29 d., pirmadieni — Miru ALTo Čikagos skyriaus gegu
navos" ansamblis, Vilniaus
siųjų prisiminimo iškilmes Šv. žinė Ateitininkų namų sode
Styginių kvartetas, aktorė
Kazimiero lietuvių kapinėse lyje, Lemonte.
Audrė Budrytė ir pianistas
prie Steigėjų paminklo.
— LB Lemonto apylinkės Rokas Zubovas. Rengia Chica
gegužinė PLC, Lemonte.
go -Vilniaus miestų seserystės
BIRŽELIO MĖN.
27 d., sekmadieni — Il komitetas, Balzeko Lietuvių
linois Lietuvių Respublikonų kultūros muziejus ir Amerikos
4 d., sekmadieni — Či lygos metinė gegužinė 12 vai. lietuvių
meno
draugija.
kagos ir apylinkių N. Pr. M. p.p. PLC sodelyje, Lemonte.
Pradžia 6 vai. vak.
M. seserų vienuolijos rėmėjų
3 d., penktadieni — PLC,
metinis susirinkimas. Šv Mi
RUGSĖJO MĖN.
Lemonte, Lietuvių dailės mu
šios 8 vai. r. Švč. M. M. Gimi
ziejuje, 7 v.v. Amerikoje gyve
mo bažnyčioje Marąuette Par
3 d., sekmadieni _ Tautos nančių dailininkų meno kūri
ke. Po Mišių susirinkimas pa Šventės minėjimas V.D. šau nių, dedikuotų Čiurlionio me
rapijos salėje.
lių rinktines namuose.
tinėms, parodos atidarymas. 8
— Tauragės klubo gegužinė
— Pasaulio lietuvių centro vai. v. Lietuvos kompozitorių
Šaulių rinktinės namuose.
gegužinė, PLC, Lemonte.
naujų korinių, sukurtų Čiur
11 <L, sekmadieni — Atei 9 d., sekmadieni — Jauni lionio metinių proga, premjera
tininkų šeimos šventė ir Atei mo centre koncertuos „Trys Amerikoj. Groja Vilniaus Sty
tininkų namų gegužinė vyks tigriukai". Koncertą rengia ginių kvartetas, pianistai So
Lemonte, Ateitininkų namuo JAV LB Kultūros taryba.
nata Zubovienė ir Rokas Zubo
se ir jų ąžuolyne.
10 d^ sekmadieni — Tra vas. Įžanginiu žodžiu kūrinius
17 d. šeštadieni — Tauti dicinė Čikagos ir visų apylin aptaria muzikologas Linas
nio jaunimo ansamblio „Gran kių lietuvių Šiluvos atlaidų Paulauskis.
dis* koncertas.PLC, Lemonte. procesija Švč. M. Maruos Gi
4 dU šeštadieni — Lietu
18 dn sekmadieni — Čika mimo parapijoje (Marąuette
vių
fondo metinio vajaus poky
gos Lietuvių moterų klubo tra Parke) 1:30 vai. p.p.
lis
Pasaulio lietuvių centre,
dicinis „Gintaro" pokylis Mar— Vytauto Didžiojo šaulių
Lemonte.
tiniaue (Evergreen Park) salė rinktinės gegužinė Šaulių
— Jaunimo centre, 12 vai.
rinktinės namuose.
jeČikagos
lituanistinės mokyk
17 d., sekmadieni —
— Tauragės klubo pusmeti
los
mokinių
paroda ir koncer
nis narių susirinkimas Šaulių „Draugo" pokylis Jaunimo
tas,
kuriame
dalyvauja ir pia
centre.
namuose.
nistas
Rokas
Zubovas ir Vil
24 d , sekmadieni — Lie
— Tragiškųjų birželio trė
niaus
Styginis
kvartetas.
mimų minėjimas" Švč. M. Ma tuvių fondo 6-tos metinės golfo
—
Čiurlionio
galerijoje, Jau
rijos Gimimo parapijos baž žaidynės Old Couhtry Club
nimo
centre,
6
v.v. Čiurlionio
laukuose.
nyčioje ir salėje.
tapybos
darbų
reprodukcijų
ir
— Suvalkiečių draugijos
— Tėvo diena PLC, Le
meno
darbų,
dedikuotų
Čiur
gegužinė Šaulių namuose.
monte.
lionio metinėms parodos ati
25 d., sekmadieni — „Vai Pradžia 12 vai.
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ko vartai į mokslą" gegužinė
PLC sodelyje.
— Angluos lietuvių klubo
gegužinė Šaulių namuose.
— Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjų gegužinė
Ateitininkų namuose, Lemon
te.

A. t A.
VALTERIUI
BERŽINSKUI

užbaigus šią žemišką kelionę,
žmoną LIUCIJĄ, mūsų
mylimą jaunystės draugę,
nuoširdžiai užjaučiame ir
dalinamės sielvartu ir skausmu.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

Brangiam Tėvui

Mylimam Broliui

A.tA.

A. t A.

VACLOVUI BORTKEVIČIUI

VALTERIUI BERŽINSKUI

Lietuvoje mirus, mūsų mielai dr. JANINAI
JAKŠEVIČIENEI
ir
seseriai
MARIJAI
MARKULŪSNEI bei jų šeimoms reiškiame gilią ir
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Valentina Zubinienė
Jonas ir Jolanta Zubinai
Liucina Grigalauskienė

A* t A.
VALTERIUI
BERŽINSKUI
mirus, gilią užuojautą
reiškiame žmonai LIUCIJAI
ir visai šeimai.
Cape Cod'o draugai:
Dr. Valius ir Elena Bergai
Jonas ir Aleksandra Čereškos
Danutė Jančauskienė
Irena Jansonienė
Bronius ir Tamara Markeliūnai
Česlovas ir Irena Mickūnai
Alfonsas ir Regina Petručiai
Vytautas ir Eugenija Rastoniai
Dr. Janina Snieškienė
Jonas ir Bronė Zdaniai

mirus, gilią užuojautą NIDAI ir RAFAELIUI reiškia
Galina, Jolanta, Ramūnas ir Darius Sužiedėliui

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
VLADAS ŠIMOLIUNAS
Padėka Los Angeles, CA, lietuvių parapijai už
gražų Velionio Vlado prisiminimą.
Nuoširdžiai dėkoju prel. dr. Algirdui Olšauskui
už giedotines šv. Mišias ir turiningą pamokslą; šv.
Kazimiero vargonininkui muz. Viktorui Raliui už
iškilmingas giesmes, jo bažnytinio choro pakiliai
atliktas, sol. Janinai Čekanauskienei už labai
tinkamą „Panis Angelicus"; sol. Antanui Polikaičiui
už velykines psalmes, sesėms birutietėms, pirm. A.
Pažiūrienei ir J. Radvenienei už aukos nešimą prie
altoriaus; akt. Ramandui Ragauskui už Mišių
skaitymus.
Taip pat dėkoju atsilankiusiems \ šias šv. Mišias,
kurios buvo atnašautos balandžio 22 d. Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje Vlado Šimoliuno mirties
intencija.
Ačiū Kalifornijos lietuviškų laidų radijo
redaktoriams už a.a. Vlado, buvusio populiaraus ir
mėgiamo tos veiklos darbininko, prisiminimą.
Vladas
Šimoliūnas
mirė,
aprūpintas
Sakramentais, 1990 metų Velykų pirmą dieną;
palaidotas Los Angeles Forėst Lawn kapinėse, šalia
savųjų, to paties likimo, tautiečių-tremtinių
bendrakeleivių. Tebūna Jam Visagalio paskirta
Amžinybėje gaivaus atilsio vieta...
Stasė V.Pautienienė

ftti£tftffifc.
DRAUGAS

ietuvo*

lietuvybės švyturys ir s<mj«n'

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ
DRAUGĄ

a t m i n k i m e savo testamente

6

DRAUGAS. 2000 m. gegužės 3 d., trečiadienis

Švč. M. Marijos Gimimo
p a r a p i j a , kuri aktyviai reiš
kiasi Pietvakarių apylinkių
organizavimo projekto veiklo
je, kviečia visus Čikagos ir
apylinkių lietuvius .dalyvauti
suvažiavime šeštadienį, gegu
žės 6 d.. 10 vai. ryto M a n a
aukštesniosios mokyklos salė
je (6727 S. California). Prašo
me būti kartu su Gimimo pa
rapija.
Maironio
lituanistinės
m o k y k l o s išankstinė 20002001 mokslo metų registracija
vyks šeštadieniais, gegužės 6
ir 13 d-, mokyklos patalpose
nuo 9 vai.r. iki 1 vai.p.p.
Užsiregistruodami iš anksto,
sutaupysite 20 dol.'

yk**iifi*ta
Regina Andrijauskiene I kairėje1 ir Albina Ramanauskienė maloniai suti
ko svečius ,,Laiškų lietuviams" 50 metų jubiliejinėje šventėje.
Nuotr Tado Kulbio

Filisterių S k a u t ų sąjun
gos Čikagos s k y r i a u s suei
g a penktadienį, gegužės 19 d.,
7 vai. vak. vyks pas filisterius
Juozą ir Dailą Liubinskus.
9716 S. Menard Ave., Oak
Lawn. IL. Bus aptariami eina
mieji reikalai, svarstomi nauji,
klausoma pasisakymų, atsa
koma į klausimus. Visi filiste
riai kviečiami dalyvauti.
Ž i d i n i o p a m a l d o s už visas
Mamas rengiamos šeštadienį,
gegužės 6 d., 4 vai. popiet jė
zuitų koplyčioje Čikagoje. Te
ma: ^Marija savo Sūnaus gi
mimo 2000 m. jubiliejuje".
Nuoširdžiai kviečiame.
Klausytojai į „Traviatos"
s p e k t a k l i neįsigiję bilietų iš
anksto, galės tai padaryti
prieš spektaklį sekmadienį
nuo 1 valandos Mortono mo
kyklos bilietų kasoje. Tačiau
patartina bilietus nusipirkti
dar šią savaitę „Seklyčioje",
kad išvengtumėme susikim
šimo prie kasos paskutinę
minutę. Vienaip ar kitaip, nei
vienas neturėtų praleisti vie
nintelės progos ir nepamatyti
Eligijaus Domarko surežisuo
tų puikių „Traviatos" scenų,
kuriose skambės žavingos so
listų ir choro atliekamos ari
jos.

Čikagos Lietuvių pensi
n i n k ų o r g a n i z a c i j o s narių
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 4 d., ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių rinktinės namuo
se.
PADĖKITE
DVYNUKAMS!
1999 m. gruodžio mėn. Lie
tuvoje gimė dvynukai — Vy
tautas ir Paulius. Jie abu
gimė akli. Operacijos, kad vai
kai praregėtų, daromos Ame
rikoje. G a r s u s akių specialis
tas, profesorius Bostone, suti
ko vaikus operuoti. Vaikai su
tėvais atvažiuoja į Bostoną
operacijoms gegužės 15 d. Vai
kų senelis renka pinigus, ir
turi surinkęs dalį reikalingų
lėšų, taip pat gavęs daug pa
žadų. Bet to dar neužtenka.
Todėl kreipiamės į J u s , Ame
rikos lietuviai, prašydami pa
ramos šiai nelaimės ištiktai
šeimai — kas galite padėkite,
kad vaikai galėtų matyti!
Aukas siųskite — čekius ra
šykite: Lithuanian
Human
Services Council, 2711 West
71 st Street, Chicago. IL
60629 ant čekio pažymėkite,
kad auka skirta dvynukams.
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių Tax. I.D. 36-3163350.
Birutė Jasaitienė

„Ateities" 2000-ųjų pirma
j a m e numeryje diak. dr. Arvy
das
Petras Žygas atsako į
klausimą. .,kam skiriamas
,Ateities" žurnalas". „Valsty
bės. Istorijos. Dabarties" sky
relyje prisimenamas Prezi
dentas A.Stulginskis. Jurgita
Abraitytė, kartu su jaunimu,
susirinkusiu Lietuvos Seime,
svarsto visuomenės brandos
problemą. Lietuvių piligrimai
pas Šventąjį Tėvą. Jaunų ka
talikų atsivėrimai. „Pašauki
mų" skyrelyje — „vienas iš
pačių geriausių dvasininkų
Lietuvoje", — anot autoriaus.
— Robertas Grigas. „Daina
vos" stovyklos atgarsiai. Kū
rybos pluoštelis. Tiražas 1000
egz. Laisves ai. 13, LT-3000.
Kaunas, tel/faks. 32 40 25.

„Kultūros barai". 2000 m.
Nr.4. Vladimiras Laučius ap
mąsto informacinę revoliuciją.
Vytautas Rubavičius peikia is
torikus už silpnaregystę žvel
giant į šiandieninę istoriją.
Poetė Eglė Juodvalkė spaus
dina savo eilėraštį „Poezijos
pavasaris", o A. Pelurityte
pristato
naują
Eugenijaus
Ališankos
poezijos
knygą
„dievakaulis", I. Daunoravičiūtė — Jaunimo teatro Vil
niuje debiutantų spektaklį
„Savižudis". Apžvelgiama pla
ti „Sugrįžusios išeivijos dai
lės", atvežtos į Vilnių ir rodo
L A N K Ė S I L I T U A N I S T I K O S C E N T R E Č I K A G O J E mos Radvilų rūmuose, pano
rama. Taip pat mintys, šovu
Virginija Paplauskienė atvy taip pat randa galimybes at sios į galvą, žiūrint 'Poną Ta
ko iš Lietuvos Kauno Mairo sikviesti iš Lietuvos biblioteki dą" bei naujų knygų skyrelis.
nio muziejaus. Tai j a u trečias ninkes, kurios galėtų padėti
F i l a t e l i s t ų d r a u g i j o s „Lie
atsilankymas JAV. Šį kartą ji tvarkyti archyvą ir biblioteką.
žurnalas
Kr. 1999-2
yra komandiruotėje ir tvarko
Antras žmogus, kuris rūpi tuva"
(226).
Filatelistų
draugijos
do
Antano Vaičiulaičio archyvą. nasi archyvu, kaip savo na
kumentai,
įvairios
žinutės.
Muziejininkė Virginija atsi mais, yra istorikė archyvistė
lankė Čikagos Lituanistikos Skirmantė
Miglinienė. Jos Klaipėda ir Kuršių Nerija se
tyrimo ir studijų centre. Ji rin nuoširdi meilė ir rūpestis pa nuosiuose atvirukuose, pas
ko medžiagą apie išeivijos ra deda archyvui gyvuoti. Retas taruoju metu išleisti pašto
šytojus ir poetus.
žmogus galėtų skirti tiek laiko ženklai. Pristatomas naujas
Jos įspūdžiai iš archyvo:
ir energijos archyvo išlaiky Lietuvos pašto ženklų katalo
gas. Pasakojama apie naują
„Lituanistikos tyrimo ir stu mui bei sutvarkymui.
dijų centre esu jau trečią kar
LTSC yra išeivijos lietuvių draugijos narę — 99 metų se
tą. Džiaugiuosi, kad Čikagoje pasididžiavimas ir didžiausias serį Perpetua Gudaitę. 3715
yra tokia jauki šilta lietuviška turtas. Visa tai turėtų būti iš West 68th Street, Chicago, IL
salelė, kurioje sukaupti di saugota ir išlaikyta Čikagoje. 60629.
džiausi mūsų tautos lobiai. Ši Manau, kad išeivijos lietuviai
Sukibimai
medžiaga reikalinga mums. ras galimybes padėti išlaikyti
kaip išganymas. Medžiaga yra šj archyvą, nes tai yra mūsų
nnni.ii pinui,II
neįkainojamos vertės. Archyvo lietuvių istoriniai ir literatū
r TRANSPAK
darbuotojai su meile kaupia ir riniai lobiai.
P.ided.Jm persikraustyti i
Liotuva
renka unikalią medžiagą. Visa
Mes, lietuviai, džiaugiamės,
l'.l .1PCI.1 D r . t i i f Į M Į i . i v l . i l e )
medž.aga kruopščiai tvarko kad ši medžiaga yra tvarko
O . i r l m v.il
'» S U . I M I K - H
M - M I ! '(
)
ma ir kataloguojama. Reiktų ma, globojama. Kiekvienas,
Tel 1 77J 8 * 8 10SO
priminti, kad visa tai atlieka atvykęs iš Lietuvos, gali lais
ma be užmokesčio Džiau vai pasinaudoti medžiaga. Tą
ADVOKATAS
giuosi, kad atsiranda tokių galiu drąsiai tvirtinti, nes jau
GINTARAS P. ČEPtNAS
kilnių žmonių, kurie aukoja trečią kartą naudojuosi archy
6436 SPuladd RA, Chicago, H. 60629
savo laisvalaikį, jėgas, dirba vo medžiaga ir esu dėkinga už
TeL 773-582-4500
— vardan Lietuvos.
Valandos pagal susitarimą
pagalbą. Lituanistikos tyrimo
Labai sumaniai ir dalykiš ir studijų centre gavusi reika
A d v o k a t u Jonas Gibsitis
kai šiam archyvui nuo 1981 lingos medžiagos, parengiau
Civilines
ir kriminalinės bylos
m. vadovauja prof. dr. Jonas leidinį apie Gražiną Tulaus6347
SJKedsie
Avenue
kaitę.
O
taip
pat
radau
vertin
Račkauskas. Jo dėka LTSC
Chicago, IL 60639
leidžiamos
retos
unikalios gos medžiagos apie Ben. BabTeL 773-776-8700
knygos, tokios, kaip „Alicija rauską. Antaną škemą, Stasį
Toli
ft-ee
34 hr. 888-7766742
Rūgytė" (K. Pečkusj. Lietuviš Pilką. Antaną Vaičiulaitį. Ma
Darbo
vai.
nuo 9 v.r. iki 5 v.v.
ka chorinė muzika JAV" (Al- nau, didelė laimė turėti gali
Šettad.
9
v.r. iki 1 v.p.p.
gis Zaborasi. .Amerikos Lietu mybę naudotis šiomis verty
vių tarybos kūrimosi 1939- bėmis.
ADVOKATAS
1941 metais atspindžiai doku
Esu tikra, kad šis archvvas
mentuose ir spaudoje" < Juozas gyvuos dar ilgus metus ir bus
Vytenis Lietuvninkas
Skirius. Jonas Račkauskas), išeivijos lietuvių remiamas.
4536 W. 63 Street
„A History of the Lithuanian Čia Čikagoje jis yra saugus ir
Chicago, IL 60629
Military Forces in World VVar gerose rankose. Kloties ir kū
(Skersai gatves nuo .Draugo")
II 1939-1945" (H. L. Gaidis>, rybinės sėkmes linkiu archyvo
TeL 773-3M-O100.
..Tannenberg and after" (W. darbuotojams.
TeL S3O-257-O300, Lemont, IL
Urban) ir daugelį kitų. Jis
Virginija Paplauskienė
1

m

I t K ŽVAIGŽDUTE
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrims
Redaguoy. J. Plačas. Med&agą siųsti: 3206 W. 65thPlace, Chicago, IL 60629
MĖGSTAMIAUSIAS
ĮVYKIS
Mes ruošėmės važiuoti į
Wisconsin Delis. Vakare susi
dėjome daiktus. Rytą atsikėlę
ir pavalgę išvažiavome. Kelio
nėje išbuvome keturias valan
das. Aš su sese visą laiką žai
džiau. Kai atvažiavome, sura
dome viešbutį su baseinu. Iš
simaudėme ir išėjome į miestą
pasivaikščioti. Grįžom į vieš
butį nakvynei.
Kitą dieną važinėjome links
miausiais kalneliais. Paskiau
žiūrėjome kaip važiuoja maši
nytės. Parėję į viešbutį, vėl
maudėmės. Išsimaudę ėjome
suptis. Vakare susidėjome
daiktus ir išvažiavome namo.
Atėjus nakčiai, aš ir sesė mie
gojom iki parvažiavome namo.
Man ten labai patiko.
Gintarė Svirupskaitė,
5 skyriaus mokinė Čikagos
Velykų margučiai iš Lietuvos.
lit. m-la
Nuotr. Algirdo Kairio

GALVOSŪKIS NR. 147
Po tėvo mirties, sūnus atra
do jo rašytą laišką, kurtame
buvo ir šie žodžiai: „Jūs rasite
mano testamentą padėtoje
knygoje ant stalo, tarp 95 ir
96 puslapio". Sūnus parodė
laišką advokatui. Advokatas
pasakė: „Nė vienas negali ten
rasti testamento". Paaiškinki
te, kodėl? (5 taškai)
GALVOSŪKIS NR. 148

MINTYS
džiūvusi, nes raumenų ne
PAGALVOJIMUI
RATUKU KOMANDA
daug
buvo likę. Lazda pasi
Morale yra viena iš svar
(Piešinėlis). Nupiešta daug
Jie stumdydamiesi artėjo
biausių kultūr s pažymių ir remdama galėjo šiek tiek paei
margučių,
bet jie sumaišyti.
.faktorių. Aukš'ta moralė yra ti, bet tik koją primindavo prie manęs ir šaukė mano
Jums
reikės
juos suskaičiuoti,
I daug vertingesne už intelek- prie žemės, atsirasdavo dideli vardą. „Sauliau, Sauliau!" Mi
o
jei
norėsite
ir nuspalvokite.
įtuališkumą, ne- žmogus, bū skausmai. Visas kūnas buvo nioje dalyvavo berniukai ir
(5
taškai)
mergaitės.
Toliau
mačiau
ke
damas aukštos r tvirtos mo- išpūstas ir nesveikas. Mergai
| rate, yra daug tsparesnis vi tė jau nebetikėjo pagyti. Kas lis vyrus prie „NAYA" auto
GALVOSŪKIS NR. 149
siems bandym.ms ir pavo nakt eidama miegoti pasidė busiuko. Visi norėjo mano pa
rašo.
Gal
norite
žinoti
kodėl?
davo
žvakę,
nes
jautėsi
tiek
jams.
Šiuo metu Amerikos žmonių silpna, jog atrodė — šios nak Todėl, kad aš geriausiai ratu
kais važinėjau. Aš su visais
moralė yra di eliame pavo ties nebeišgyvens.
vaikais
pasikalbėjau. Pagaliau
Prel.
J
.
Prunskis
juje... Vulgarus storžieviškas)
pas
mane
atėjo tie vyrai ir ma
(Bus
daugiau)
hipersensualizr. aš (viršnormine
pakvietė
į jų komandą. Da
ris jutiminis pergyvenimas)
MARGUČIŲ BALIUS
bar
aš
keliauju
po visą Ame
mene. muzikoj'.- ir šokiuose,
Vakar kiškiai iš peties
riką
ir
dalyvauju
ratukų rung
nervus erzinani radijo ir tele
Triūsė
ligi
pat
nakties,
—
tynėse.
Dabar
visi
žino mano
vizijos prograrra veda prie de
vardą.
Pasidažę
nagučius
gradacijos (nuosmukio) ir sek
Pievoj puošė margučius.
Saulius Valaitis,
sualinės anarchijos 'moralinio
5
skyriaus mokinys
palaidumo). Ta anarchija <neAnt
margučių
marga
mirga,
Čikagos lit. m-la
tvarka) yra jau gerokai įsišak
samanėlės
auksu
žvilga,
nijusi, ir einana senovės ro
Eglių žalios adatėlės,
GALVOSŪKIO NR. 126
mėnų ir graiku keliais. Išmin
Plukių baltos kepurėlės,
tis reikalauja, kai būtų įtemp
ATSAKYMAI
Saulė, žvaigždės, gelsvas
P
tos visos dva.-:nės, protinės,
luotas...
Šarados atsakymai: Paštas,
kultūrines ir materialinės
Tai kiškiukų sugalvota!
raštas, kraštas, pirštas, tirš
'medžiaginės
pajėgos tai
tas.
anarchijai sustabdyti. Mūsų
O šiandieną, pamiegoję,
uždavinys — ne tik nepasiduo
GALVOSŪKIO NR. 128
Kiškiai šoka klumpakojį.
ti tai anarchi ai, bet stoti į
ATSAKYMAS
. Tai smagumas po
kovą lietuvis k atkaklumu.
1.
Karvė,
2. rėtis, 3. eketė, 4.
paraliais, —
Juozą- Meškauskas,
genys,
5.
žąsis,
6. dailė, 7. ug
Pievoje margučių balius!
Daktaras, profesorius,
nis,
8.
tulpė,
9.
ėglis. Laikraš
Mokytoja
moksliniu- ikalųautorius.
Gražina Ragalavičienė tėlio pavadinimas — Kregž
dutė.
MARIJOS PAGALBA
J E I GYVENČIAU
* * * * * *
Katalikų b nyčia gegužes
VYTAUTO DIDŽIOJO
GALVOSŪKIO NR. 129
ooo©<T
mėnesį pask; • Marijos gar
LAIKAIS
ATSAKYMAS
bei. Marija yra iemes dukra ir
Vieną dieną aš įsėdau su
(Piešinėliai - rebusas). Per
Dievo Motina odėl ji yra tar Mantu ir Gintu į laiko vary
1. Saulė, 2. agrastai, 3.
skaitykite
rebuse Maironio
pininkė tarp ėmės ir Dan- toją ir nudūmiau į 762 metų paukštis, 4. slyvos, 5. tarka, 6.
eilėraščio
dalį.
Sudarė 4 kla
gaus. Dažnai i yra pagelbė- Lietuvą. Ten aš apsivilkau gilės, 7. ridikėliai, 8. inkilas.
sės
mokinė
Inga
Vitkutė iš
Pasakos
pavadinimas
Sprig
kailinius,
kuriuos
radau
palė
jusi žmonėm:- kas jos pagalTelšių.
(5
taškai)
tas.
pėje.
Tada
mes
ėjome
į
mano
;.
Štai
vienas
bos yra praprotėvių namus. Mes ten ga
įvykis:
GALVOSŪKIS NR. ISO
GALVOSŪKIO N R 130
Londone v. na lietuvaitė, vome ginklų, kelis bičių avi
ATSAKYMAI
vardu Ona Sa. sevičiūte, turė- lius ir meškerių. Po trijų die
A. Kiek ilgai Latvijos ka
dama tik: penk ilika metų am nų keliavimo, mes užlipome į
A. Prancūzijos armijai žy
riuomenė
valdė okupuotą Pa
aukštą
kalvą
ir
iš
ten
matėme
giuojant į Maskvą, Napoleo
žiaus, nukrit nuo laiptų,
išsinarindama <oją iš klubų. daug upių, ežerų ir keletą pel nas Vilniuje gyveno 19 parų langą? B. Kieno uodega galin
Be to, tas krit,: :as sunkiai pa- kių. Aš įlipau į medį ir iš ten (V. Pugačiauskas, „Lituania in gesnė: liūto, dramblio ar kro
veikė jos širdį • nervus. \ak- mačiau daug miškų. Kitą die the World", Nr. 3, p. 38-40, kodilo? C. Iš kur kilo žodis
timis be vaisti. negalėjo mie- ną aš pamačiau stumbrą ir jį Vilnius, 1997). B. Septyni po medicina? D. Izraelis, būda
nušoviau su strėle. Jis krito piežiai nuo 1309 iki 1377 me mas karšto klimato šalis, ar
goti.
Šešis mėnesi: s ji išgulėjo lo- negyvas. Aš suradau ilgą ir tų gyveno Avigone. C. Gandro savo Šv. Rašte kur užsimena
voje. negalėdar a nė su lazdo stiprų pagalį ir jį stipriai pri akys yra juodos. D. Preziden apie ledą, ekete, šerkšną, žie
mis paeiti. Tre is metus gydė- rišau prie to pagalio. Tada tas Stulginskis kalino Antaną mos pirštines? E. Nuo kurios
si pas gydyto Szwartz, bet Mantas man padėjo stumbrą Smetoną. E. Prūsijos karalys ligos mirė A Kulvietis, K Sir
šis pagaliau ai -išakėją gydy- nunešti į kaimą. Aš jį parda tė buvo paskelbta 1701 me vydas, S. Stankevičius, V. Ku
ti. Tada ji pra> •jo gydytis pas viau už 2,000 litų. Mes tuos tais. Sostinė buvo perkelta iš dirka, P. Vaičaitis, J. Biliūnas,
Šv. Baltram:' aus ligoninės pinigus pasidalinome su Man Karaliaučiaus į Berlyną. Ku P. Višinskis?
Už visus teisingus atsaky
gydytoją dr. Ei įaly Praslinko tu. Už tuos pinigus nusipir nigaikštis Fridrichas Vilhel
dveji metai - nei tas nepa- kome daugiau lankų ir strėlių, mas tapo karaliumi Fridrichu mus skiriama 10 taškų, o už
dėjo. Pateko ji . vieną Londono bei kitų įrankių. Vėl išėjome I. Jo vainikavimas vyko ne dalinius atsakymus — 5 tai
ligonine. Jau r. ngėsi daryti jai medžioti, šį kartą pasikvietė Berlyne, bet Karaliaučiuje. Jis kai. Atsiuntė kun. dr. E. Geru
operaciją, bet r nuo to susi- me ir Gintą. Mes visi trys pa skubėjo parodyti savo dėmesį lis.
laike — nebot),įvo jokios vil- matėme daug žvėrių, paukš lietuviams (Z. Zinkevičius,
čių. Primedžiojome 1,000 sva „Senųjų raštų kalba", 97 psl.,
ties. LIETUVIŲ TAUTOSAKA
rų mėsos. Grįžome namo tą Vilnius, 1988).
APIE VAIKUS
Taip praėjo penkeri metai,
pačią dieną.
bekenčiant ir besigydant. Ne
GALVOSŪKIS NR. 146
Žmonės gimę sekmadieniais
tik su kojomis turėjo sunku
Sigitas Rimkus,
mų, bet ir kairė ranka pasi
ir
ketvirtadieniais, esą geri ir
Ar
datulės
(dates)
auga
ant
Baltimorės Karaliaus
darė bejausmė. Ja nieko nebe
medžių,
ar
žemėje
(kaip
ir
laimingi,
jie dosnūs ir niekam
Mindaugo lit. m-los
galėjo paim*: Koja atrodė subulvės)?
(5
taškai)
nepavydi
(Imbradas).
mokinys („Mūsų metai")
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